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Ostrzą zęby?

WSS Praga Południe

LUX na Żoliborzu

W dniach 16-17 października 
br. w Pałacu Bursztynowym 
we Włocławku zebrali się 

przedstawiciele spółdzielni społemow-
skich z całego kraju, uczestniczących 
w działalności Krajowej Platformy 
Handlowej „Społem”, aby omówić 
wprowadzenie nowego programu asor-
tymentowego pod nazwą „SMACZNE 
SPOŁEM”.    

Konferencji przewodniczył prezes 
KPH Ryszard Jaśkowski, który jedno-
cześnie pełni funkcję zastępcy prezesa 
Zarządu KZRSS „Społem”. Na wstępie 
powitał przybyłych, w tym przewodni-
czącą Rady Nadzorczej Związku Annę 
Tylkowską. Zapoznał wszystkich z ak-
tualnymi działaniami Platformy, która 
skupia obecnie 140 spółdzielni. Szcze-
gólny nacisk KPH kładzie na promocję 
marki własnej „Społem”, pod którą 
sprzedaje się w społemowskich skle-

W dniu 22 października br. rozpoczęła się ogólnopolska kampania eduka-
cyjna „590 powodów, dla których warto kupować polskie produkty”, 
której organizatorem jest warszawskie Stowarzyszenie PEMI – Podpis 

Elektroniczny Mobile Internet. Partnerem akcji jest KZRSS „Społem” i spółdziel-
nie społemowskie w całym kraju. Stąd w blisko 1000 sklepów „Społem”, w całej 
Polsce, przez miesiąc /do 22 listopada/ prowadzona będzie akcja informacyjna, 
mająca na celu uświadomienie konsumentom korzyści wynikających z kupowania 
rodzimych produktów oraz ich rozpoznawania na sklepowej półce /patrz mapa 
na str.5/. 

„– Jako największa i najstarsza – blisko 150-letnia – polska sieć handlowa czu-
jemy się w obowiązku wspierać takie inicjatywy. To okazja, by podkreślić całkowi-
cie polskie pochodzenie sieci ‹Społem›. To także szansa, by uświadamiać Polakom, 
że kupowanie polskich produktów, w polskich sklepach, wpływa pozytywnie na 
zamożność naszego społeczeństwa” – mówi RYSZARD JAŚKOWSKI, zastępca 
prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Spo-
łem”.

Nazwa akcji „590”, odwołuje się do trzech cyfr, od których rozpoczyna się kod kres-
kowy. Oznaczenie to zarezerwowane jest dla produktów wyprodukowanych lub dystry-
buowanych przez przedsiębiorstwo zarejestrowane w Polsce. 

Skąd się wziął pomysł na kampanię? Według badań, przeprowadzonych przez Sto-
warzyszenie PEMI w 2012 roku, tylko blisko 50% konsumentów szuka na opakowaniu 
informacji, czy dany produkt pochodzi z Polski. Pozostała część robi to bardzo rzadko 
albo w ogóle nie. 

Uczmy patriotyzmu zakupowego!

17 października br. odbyło się 
drugie w tym roku posie-
dzenie Komisji Historycz-

nej Warszawskiej Spółdzielczości 
Spożywców. Obradom przewodni-
czyła Bolesława Rużalska przewodni-
cząca Komisji, która w serdecznych 
słowach powitała przewodniczącą 
Rady Nadzorczej „Społem” WSS 
Śródmieście Cecylię Przedpełską, 
wiceprezes Zarządu Małgorzatę Kli-
mas-Komorowską, kier. marketingu 
Jolantę Jędrzejewską, redaktora 
naczelnego „Społemowca Warszaw-
skiego” Dariusza Gierycza, zasłużo-
ną działaczkę WSS Praga Południe 
Ryszardę Kosim oraz członków Ko-
misji obecnych na posiedzeniu: Irenę 
Chojnowską – sekretarz, Kazimie-
rza Bendkowskiego – kustosza Izby 
Pamięci, Marię Strzelecką – WSS 
Praga Południe, Janinę Kowalską 
– SS”Mokpol”, Janusza Osińskiego 
– WSS Wola.

Na wstępie dokonano uroczystego 
wręczenia listu gratulacyjnego z wpisa-
niem do Księgi Zasłużonych Działaczy 
Ryszardzie Kosim. 

Omówiono przebieg obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

J.Jędrzejewska przedstawiła działania 
WSS Śródmieście m.in. 1 lipca br. odby-
ło się spotkanie Rady Nadzorczej i Za-
rządu z aktywem samorządowym w Hali 
Mirowskiej. Referat pt. „Spółdzielcze 

formy gospodarcze w Europie” wygłosił 
dr Adam Piechowski ze Spółdzielczego 
Instytutu Badawczego KRS. Ogłoszono 
i podsumowano  konkurs plastyczny dla 

Z okazji jubileuszu 15-lecia bratniego magazynu Kra-
jowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska” w Galerii 
Porczyńskich 23 października br. odbyło się uroczyste 

spotkanie spółdzielców, czytelników tego poczytnego pisma. 
Spotkanie otworzył i gości przywitał Mieczysław Grodz-

ki, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Na uroczystość przybyli między inny-
mi: Stanisław Rakoczy – wiceminister spraw wewnętrznych, 

26 września br. przewodniczący Zgromadzenia Ogól-
nego  KRS Jerzy Jankowski w imieniu Spółdziel-
czych Związków Rewizyjnych przesłał ich stanowi-

sko w kwestii opiniowania projektu ustawy grupy posłów PO 
z 24 lipca do marszałek Sejmu, w którym czytamy m.in.: 

„Wyrażamy zdecydowanie negatywna opinie do tego pro-
jektu. Jego znaczenie gospodarcze jest w zasadzie żadne, ale 
rola destrukcyjna – ogromna. Komu przeszkadza handel spół-
dzielczy? Na pewno sieciom handlowym, o których interes tak 
zajadle zabiega Platforma. Na pewno na majątek członków 
spółdzielni ostrzą sobie zęby niektórzy prezesi spółdzielczo-
ści społemowskiej ze Dolnego Śląska, chcący uwłaszczyć się na 
mieniu wielu członków? Czy to jest powód do tego, aby anga-
żować autorytet Platformy Obywatelskiej i Sejmu w prywatny 
geszeft nowej nomenklatury? W potocznym mniemaniu to 
działanie ma na celu zabezpieczyć interes grupki zwolenników 
Platformy…” 

  „…nawet w okresie PRL nie niszczono w taki spo-
sób spółdzielni – grupowej własności prywatnej – chociaż 
uważano ją za wroga gospodarki socjalistycznej… To w jakiej 
formie  prawno-organizacyjnej obywatele chcą prowadzić dzia-
łalność gospodarczą, nie powinien rozstrzygać ustawodawca, 
ale sami zainteresowani. Takie miało być państwo konstruowane 
w negacji do praktyki z okresu realnego socjalizmu. Dziś mamy 
wrażenie, że tamte skompromitowane metody powracają po-
przez bramy Sejmu III RP.” 

(szerzej o obradach ZO KRS patrz na str.4). Red.  

Dokończenie na str. 5

Tradycyjnie w środę, 30 październi-
ka br. otwarto nowy sklep ogólno-
spożywczy w standardzie „LUX”  

przy ul. Rydygiera 8 na Żoliborzu. Jest 
to pierwszy sklep WSS Praga Południe 
w formacie „LUX” na Żoliborzu. Jak 
zaznaczają prascy społemowcy, nie kon-
kuruje on bezpośrednio ze sklepami spół-
dzielni WSS Żoliborz, które znajdują się 
w dużej odległości od ulicy Rydygiera. 
Jak dodają, sklep w nomenklaturze we-
wnętrznej otrzymał wolny numer 13, aby 
szczęśliwie radził sobie na konkurencyj-
nym rynku.

Gruntowną adaptację lokalu w bu-
dynku dawniej wykorzystywanym przez 

Instytut Chemii Przemysłowej przepro-
wadziła firma SMAD Distribution w re-
kordowo krótkim czasie jednego miesią-
ca. Przedtem znajdowało się tutaj duże 
atelier fotograficzne. Nowy obiekt liczy 
347 mkw. powierzchni całkowitej, w tym 
250 mkw. powierzchni klimatyzowanej 
sali sprzedażowej. Do dyspozycji klien-
tów jest parking przy sklepie oraz pobli-
ski parking miejski.

Sklep jest usytuowany w bezpośred-
nim sąsiedztwie dużych osiedli miesz-
kaniowych, które docelowo ma zamiesz-

Mazowiecka Agencja Handlowa 
„Społem” skutecznie wdra-
ża wypracowaną wcześniej 

formułę bezpośrednich spotkań pro-
ducentów z handlowcami. Warsztaty 
Handlowe MAH, które odbyły się 21 
października w Warszawie, były kolej-
ną odsłoną tego typu przedsięwzięć. Do 
prezentacji swej oferty zaproszono trzy 

firmy, stwarzając w ten sposób atmo-
sferę o wiele bardziej kameralną, niż 
możliwe jest to na targach czy dużych 
festynach. Dla zasiadających  niejako 
po drugiej stronie warsztatowego sto-
łu prezesów i marketingowców społe-

Społemowcy warszawscy słuchają informacji R. Jaśkowskiego.

C. Przedpełska, R. Kosim, M. Klimas-Komorowska.
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Wystąpienie A. Tylkowskiej i J. Wójtowicz-Garwoła.

A. Domagalski wręcza red. S. Zajączkowskiemu okolicznoś-
ciowy grawerton.  

Dokończenie na str. 5.
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Jak uczcić  
Dzień Wolności?

ØNowy sklep w Wilanowie
Jak informuje 18 października 

portal dlahandlu.pl, WSS Śródmie-
ście wkrótce otworzy sklep w jednym 
z bloków nowo powstałego osiedla Pod 
Koroną przy Alei Rzeczpospolitej 12 
w Wilanowie. Śródmiejska spółdzielnia 
prowadzi obecnie 18 sklepów spożyw-
czych, 4 sklepy przemysłowe, SDH Hala 
Mirowska oraz SDH Sezam przy ul. Mar-
szałkowskiej.

ØDla dużych rodzin
PSS w Białej Podlaskiej przystąpiła 

do wdrożonego na terenie miasta pro-
gramu „Duża Rodzina”, obejmującego 
rodziny wielodzietne. Jego celem jest 
zwiększenie, poprzez rabaty i ulgi, do-
stępności tym rodzinom do usług kul-
turalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
handlowych  i innych, prowadzonych 
w mieście i w rezultacie poprawienie 
warunków życiowych bialskich rodzin. 

Udział bialskiej „Społem” PSS w pro-
gramie „Duża Rodzina” polega na tym, 
że uczestnicy programu posiadający 
Kartę „Dużej Rodziny” i Kartę Klienta 
„Społem” – „Społem znaczy razem”, wy-
mieniając zebrane punkty lojalnościowe, 
otrzymują bon o podwójnej wartości. 

Ø�Rynek luksusów  
rośnie powoli 

Choć rynek nieco spowolnił, to 
sprzedaż nadal rośnie – najszybciej 
akcesoriów, walizek oraz cygar z naj-
wyższej półki – pisze 11 października 
„Rzeczpospolita”.  Bez względu na kry-
zysowe zawirowania i spowolnienie roz-
woju gospodarczego nasz rynek towarów 
luksusowych powoli, ale systematycznie 
rośnie. Według danych z raportu Passport 
Luxury Global firmy Euromonitor Inter-
national, do których dotarła „Rz”, wy-
nika, że w tym roku wydatki na towary 
konsumpcyjne z najwyższej półki mają 
wzrosnąć o 2,7 proc., do 3,7 mld zł. Dy-
namika nadal nie jest imponująca, a we-
dług prognoz w przyszłym roku rynek ma 
zyskać 3 proc., do 3,8 mld zł.

Ø�Gazeta.pl  
dzieli klientów  

Idziesz na zakupy z planem i listą 
zakupów? Masz w telefonie komórko-
wym aplikację ułatwiającą planowanie 
zakupów? Jesteś „fundamentalistą”. 
Z takimi jak ty producenci towarów 
mają problem. Nie dość, że ciężko cię 
namówić na zakupy, to jeszcze jesteś 
strasznie nielojalny względem kon-
kretnych marek. Z różnych badań 
robionych przez specjalistyczne firmy 
doradzające sklepom wynika, że „fun-
damentaliści” to ok. 40 proc. klientów, 
którzy w sklepach generują tylko jedną 
trzecią obrotu. Są wredni i trudni do 

zmanipulowania przez sklepy, odporni 
na promocje – czytamy 10 pazdzierni-
ka w gazeta.pl

„Fundamentalista” najczęściej planuje 
zakupy nabiału, wędlin, pieczywa oraz 
napojów. 63 proc. z nich nie umieszcza 
na liście zakupów żadnej konkretnej na-
zwy produktu. Np. jest jogurt, ale nie „ten 
konkretny” jogurt (np. Danone czy Kli-
meko). Ostateczną decyzję ten typ kon-
sumenta podejmuje dopiero przy regale. 
Skład produktu? Odgrywa małą rolę. Na-
pisy na etykietach czyta tylko co piąty 
Polak. 

Masz plan, ale kupujesz też rzeczy, 
których nie ma na liście? Jesteś „refor-
matorem”. To kolejne ponad 40 proc. 
klientów. Idziesz do sklepu bez planu? Je-
steś „anarchistą”, czyli najcenniejszym 
klientem w sklepie. Mimo że jest ich 
tylko kilkanaście procent, dają się złowić 
prawie na wszystko i przynoszą sklepom 
konkretny obrót – informuje gazeta.pl.

Ø�Minister chce jednej 
inspekcji 

Na jednym z najbliższych posiedzeń 
Rady Ministrów będzie rozpatrywany 
projekt założeń do ustawy o powstaniu 
jednej inspekcji całościowo zajmującej 
się bezpieczeństwem żywności – poin-
formował PAP minister rolnictwa Sta-
nisław Kalemba.

Jak mówił minister, założeniami do 
projektu ustawy o Inspekcji Bezpie-
czeństwa Żywnościowego i Weterynarii 
zajmuje się obecnie Komitet Stały Rady 
Ministrów. Resort rolnictwa przesłał 
dokument 25 września. Zawiera on roz-
bieżności, bowiem resort zdrowia nie 
zgadza się na przyłączenie do jednolitej 
inspekcji części Inspekcji Sanitarnej (od-
powiadającej za bezpieczeństwo żywno-
ści w handlu). O ostatecznym kształcie 
projektowanej inspekcji będzie musiał 
zdecydować rząd – zaznaczył Kalemba.

Zgodnie z założeniami resortu rolni-
ctwa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywno-
ści i Weterynarii powinna być utworzona 

z czterech inspekcji. Chodzi o połącze-
nie nadzorowanych przez ministerstwo 
rolnictwa: Inspekcji Weterynaryjnej, 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa i Inspekcji Jakości Han-
dlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
oraz części Inspekcji Sanitarnej podległej 
ministerstwu zdrowia. 

Nowa inspekcja ma mieć od-
dzielny budżet, a inspekcje woje-
wódzkie mają podlegać centrali. 
Obecnie podlegają wojewodom i są fi-
nansowane z budżetów samorządowych. 
„Doświadczenia z ostatnich miesięcy 
pokazują, że powinniśmy mieć jedną in-
spekcję bezpieczeństwa żywności, tak to 
jest w większości państw rozwiniętych 
gospodarczo” – przekonywał minister. 
Dodał, że jest to ważne ze względu na 
rosnący eksport i konkurencję rynkową 
ze strony innych krajów. 

ØPomoc w nauce 
Jak podaje WSS Śródmieście na swej 

stronie internetowej, spółdzielnia konty-
nuuje spotkania z dziećmi i młodzieżą 
w ramach podjętej w roku 2012 akcji 
„Właściwe odżywianie pomaga w na-
uce”. W dniu 29 października w Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Słabowidzących im. Zofii Galewskiej 
przy ul. Koźmińskiej 7, z którym spół-
dzielnia współpracuje od lat, 54-osobowa 
grupa uczniów w wieku od 6 do14 lat 
zapoznała się z zasadami prawidłowego 
żywienia. Praktycznie pokazała je diete-
tyk Małgorzata Cempel-Zgierska, a pro-
dukty na degustację zapewnili Cukiernia 
RAJ – PLUS (dietetyczne ciasteczka), 
DANONE (actimel), oraz sadownik Bo-
gusław Musiałowski (jabłka). 

Każdy uczestnik otrzymał ulotkę z pira-
midą żywienia. Nabytą wiedzę uczniowie 
mogli zaprezentować, umieszczając pik-
togramy produktów na odpowiednim po-
ziomie powiększonej planszy z piramidą. 
W spotkaniu wzięli udział również przed-
stawiciele Danone, Mazowieckiej Agencji 
Handlowej „Społem” oraz spółdzielni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KZRSS „Społem”, prezes najstarszej 
spółdzielni społemowskiej, WSS Śródmieście Anna Tylkowska otrzymała 
list od szefa Kancelarii Prezydenta RP min. Jacka Michałowskiego. Pisze 
on , że w związku z przydająca 4 czerwca 2014 r. 25 rocznicą rozpoczęcia 
transformacji ustrojowej w Polsce, po przełomowych wyborach parlamen-
tarnych, Prezydent Bronisław Komorowski wystosował Apel do Polaków 
o wspólne uczczenie tej ważnej rocznicy (tekst w załączeniu).

Publikujemy obok tę korespondencję w nadziei, że nasi Czytelnicy i spół-
dzielnie społemowskie odpowiedzą na ten Apel. Będzie on zapewne okazją 
do refleksji nad rolą i znaczeniem ruchu spółdzielczego, w tym „Społem”, 
w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Liczymy na listy do redakcji.   

  REDAKCJA

w przyszłym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce 
transformacji systemowej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski wystosował Apel do Polaków o wspólne 
uczczenie tej wspaniałej rocznicy. W imieniu Prezydenta RP oraz 
własnym mam zaszczyt przekazać Państwu wspomniany Apel 
i zaprosić do włączenia się w obchody 25 lat zagospodarowywania 
polskiej wolności.
4 czerwca 1989 roku odnieśliśmy jeden z największych sukcesów 
historii Polski. Szansę, wywalczoną wówczas kartą wyborczą, 
wykorzystujemy do dzisiaj w niemal wszystkich obszarach. Na co 
dzień korzystacie Państwo z wolności gospodarczej, z prawa 
do realizowania nawet najbardziej śmiałych przedsięwzięć, dla 
których barierą nie są granice państwa czy forma ustroju, ale własna 
wyobraźnia.
Serdecznie zachęcamy zatem wszystkich Państwa do uczczenia 
tej ważnej dla Polski rocznicy. Już teraz zapraszamy do dzielenia 
się informacjami o przygotowanych wydarzeniach poprzez naszą 
stronę internetowa www.prezydent.pl – Święto Wolności.

SZEF
KANCELARII PREZyDENTA

RZECZyPOSPOLITEJ POLSKIEJ
jacek Michałowski

Warszawa, 31 sierpnia 2013 roku

Szanowni Państwo!
4 czerwca 1989 roku pokonali-

śmy komunizm. 4 czerwca 2014 
roku minie ćwierć wieku od tam-
tego niezwykłego dnia. Już dziś za-
cznijmy przygotowania do uroczyste-
go, jubileuszowego, obywatelskiego 
Święta Wolności.

4 czerwca 1989 roku to tryumf 
solidarności i odwagi nad zwątpie-
niem i politycznym osamotnie -
niem.  4  czerwca 1989 roku to 
początek udanej ,  wielkie j  zmia -
ny us t roju .  4 czerwca 1989 roku 
to powrót nadziei na suwerenność 
państw Europy Środkowej i Wschod-
niej, to początek drogi ku jedności 
Europy.

Byliśmy wtedy razem. Życie oby-
watelskie i patriotyczne w Polsce nie 
ustało — mimo cenzury, represji i że-
laznej kurtyny. Ludzie Solidarności 
wspierali się. Wspólnie opłakiwali 
ofiary masakry w kopalni „Wujek”. 
Razem szli za trumnami księdza Je-
rzego Popieluszki i Grzegorza Prze-
myka. Postulaty sierpniowe wyraża-
ły potrzebę przywrócenia godności 
ludzkiej pracy — potrzebę, którą 

czuły miliony Polaków. 4 czerwca 
1989 roku razem zaufaliśmy pragnie-
niu wolności.

Wybory 4 czerwca, choć tylko 
częściowo demokratyczne, były wol-
ne naprawdę: niesfałszowane, nie-
okupione represjami. Ich wynik 
ujawnił realny układ sił w społe-
czeństwie. Doprowadził do głębo-
kich zmian. Zwyciężyła solidarna de-
cyzja milionów Polaków. Zwyciężyła 
wspólnota. Dlatego bądźmy razem 
także w przyszłym roku. Zorganizuj-
my święto razem!

Do wspólnego świętowania 
polskiej wolności 4 czerwca 1989 
roku zapraszam Polaków na ca-
łym świecie i wszystkich naszych 
przyjaciół. Zachęcam już dziś do 
rozpoczęcia przygotowań, by wy-
darzenie to miało charakter wielkiej, 
wspólnej, obywatelskiej uroczystości. 
Wolność nie ma granic. Nasze Świę-
to Wolności jest też świętem całego 
wolnego świata.

Do organizowania wspólnych 
przedsięwzięć zapraszam wszyst-
kich. Zapraszam osoby prywatne 
i instytucje, urzędy państwowe i or-
ganizacje pozarządowe, środowiska 
przedsiębiorców, instytucje publiczne 
i samorządy. Zapraszam mieszkań-
ców wsi, małych miast i wielkich 
metropolii – również za oceanem 
— w których żyją Polacy. Chciał-
bym, by świat miał szansę poznać 
nas tego dnia jako naród ludzi wol-
nych, ceniących wolność własną 

i wspierających innych będących 
na niełatwej drodze ku wolności.

Zachęcam ludzi kultury i sportow-
ców, ludzi mediów i nauki, przedsię-
biorców i urzędników. Mam nadzieję 
na wspólne inicjatywy z przedsta-
wicielami Kościołów. Chciałbym, 
by rola kapłanów we wspieraniu 
opozycji, w podtrzymywaniu nadziei 
i duchowym umacnianiu Polaków 
walczących o wolne państwo zo-
stała uwzględniona i doceniona. 
Zapraszam zarówno tych, którzy 
pamiętają 4 czerwca 1989 roku, jak 
i tych, którzy się właśnie wtedy lub 
później urodzili. Zapraszam tych, 
którzy przyłączyli się do Komi-
tetów Obywatelskich „Solidar-
ności”, by podzielili się swoim do-
świadczeniem. Zapraszam artystów 
wielkich scen narodowych, estrady 
i artystów offowych – wszystkich, 
którzy tworzą w wolności i dzięki 
wolności. Proszę o zaangażowanie 
ludzi nauki i kultury. Wolność wy-
maga, by mówić o niej na nowo, by 
wyjaśniać jej znaczenie, by rzetelnie 
wskazywać, co jej dziś zagraża.

Wspólnym wysiłkiem zbudujmy 
jak najambitniejszy program obcho-
dów. Wspólnie wypełnijmy ten pro-
jekt jak najatrakcyjniejszymi pomy-
słami. Potwierdźmy raz jeszcze, że 
nie ma wolności bez solidarności. Że 
wolność i dzisiaj wymaga solidarno-
ści pomiędzy nami.
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NIE dla zawłaszczania spółdzielni

15-lecie „Tęczy Polskiej” Broni spółdzielczości

Apel do Spółdzielców
„Społem”

podopiecznych Ogniska TPD pt. „Spół-
dzielczość naszym przyjacielem jest”. 
Zorganizowano szereg różnych promo-
cji producentów i produktów sektora 
spółdzielczego np. „Dobra cena”, „Mar-
ki własne Społem”, sprzedaż dukatów 
„Reszta w Twoich Rękach”. 

M.Strzelecka omówiła przebieg ob-
chodów w WSS Praga Południe, gdzie 
odbyły się festyny dla mieszkańców 
w Radości i Aninie. 

Z uwagi na trudności finansowe obcho-
dy MDS w spółdzielniach były skromne.

Red. D.Gierycz przedstawił informa-
cję o niebezpiecznym projekcie ustawy 
spółdzielczej w Sejmie o przekształceniu 
spółdzielni spożywców w spółki handlo-
we. Propozycja grupy posłów Platformy 
Obywatelskiej to pozwolenie na łatwe 
przejęcie majątku spółdzielczego i wy-
łączne czerpanie korzyści przez wąskie 

grono osób biorących udział w tego typu 
przekształceniach, co w praktyce oznacza 
likwidację spółdzielni handlowych.

Mówca podkreślił nieznajomość 
historii i zasad spółdzielczości wśród 
większości pracowników, rad nadzor-
czych i zarządów. Wnioskował o wpro-
wadzenie obowiązkowych szkoleń 
z tego zakresu. Zaapelował o reakty-
wowanie miesięcznika „Społem”.

Sekretarz Komisji I. Chojnowska od-
czytała w imieniu Prezydium apel do 
Marszałka Sejmu RP o wycofanie projek-
tu ustawy spółdzielczej wniesionej przez 
posłów Platformy Obywatelskiej. Komi-
sja Historyczna jednogłośnie poparła sta-
nowisko Prezydium.

Członek Prezydium Komisji 
K.Bendkowski odczytał apel do spół-
dzielców „Społem”. Obydwa apele są 

Od ponad dwóch lat jesteśmy 
świadkami systematycznych 
i konsekwentnych działań gru-

py posłów Platformy Obywatelskiej 
zmierzających do likwidacji spółdziel-
czości w Polsce. Najpierw, dwa lata 
temu, posłowie tej partii doprowadzili 
w Sejmie RP do stworzenia możliwo-
ści przekształcania spółdzielni pracy 
w spółki kapitałowe. Teraz zaś, 24 lipca 
br., grupa posłów PO wniosła do Sejmu 
RP projekt ustawy o zmianie ustawy 
Prawo spółdzielcze. Projekt ten prze-
widuje wprowadzenie uproszczonego 
trybu przekształcania spółdzielni han-
dlowych,  a w szczególności powszech-
nych spółdzielni spożywców „Społem” 
i gminnych spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, w spółki prawa handlowe-
go. Przyjęcie tego projektu oznaczało-
by w praktyce likwidację spółdzielni 
handlowych i pozbawienie członków 
spółdzielni ich dotychczasowych praw 
– organizacyjnych i majątkowych. 

Komisja Historyczna Warszawskiej 
Spółdzielczości Spożywców uważa, 
że ta ustawa jest ustawą szkodliwą dla 
spółdzielczości spożywców „Społem”. 
Propozycja posłów PO jest bowiem 
przyzwoleniem na łatwe przejęcie ma-
jątku i czerpanie korzyści wyłącznie 
przez wąskie grono osób, które brały-
by udział w przekształcaniu spółdzielni 
handlowej w spółkę prawa handlowego. 
Ponadto chodzi tu nie tylko o możliwość 
utraty spółdzielczego majątku, zazwy-

czaj tworzonego przez wiele pokoleń 
spółdzielców, społeczników i pracow-
ników, ale także o pozbawienie człon-
ków spółdzielni możliwości współpra-
cy i wspólnego działania według zasad 
spółdzielczych. 

Przekształcenie spółdzielni handlo-
wej w spółkę prawa handlowego nie ma 
dziś racjonalnych przesłanek, gdyż nie 
rozwiązuje problemów, lecz przeciw-
nie, często je pogłębia. Nie zapewnia 
więc lepszej przyszłości. Gdyby spół-
ka stanowiła „krainę szczęśliwości”, to 
spółdzielcy ze Skandynawii, Hiszpanii, 
Włoch, czy Szwajcarii, gdzie swobodnie 
można wybierać prawną formę działania, 
zapewne z tego rozwiązania już by daw-

no skorzystali.  Tymczasem spółdzielcza 
forma gospodarowania ma się tam bar-
dzo dobrze i znajduje uznanie członków 
spółdzielni oraz władz państwowych sa-
morządowych.   

Spółdzielczość spożywców „Społem” 
to jedna z najstarszych organizacji spół-
dzielczych         w Polsce. W 2014 roku 
będzie obchodzić jubileusz 145-lecia 
swojej nieprzerwanej działalności. Od 
początku powstania, w czasach zaborów, 
spółdzielczość spożywców kierowała 
się zasadami roczdelskimi z 1844 roku. 
Zasady te są aktualne do dzisiaj. Świad-
czy to o trwałości systemu wartości, na 
którym jest budowana i o tym jak bardzo 
potrzebna jest ludziom, w każdym czasie 
i na każdym etapie rozwoju. 

Komisja Historyczna Warszawskiej 
Spółdzielczości Spożywców  w pełni po-
piera Stanowisko Krajowej Rady Spół-
dzielczej wyrażone w liście otwartym do 
Marszałka Sejmu RP i Przewodniczą-
cego Klubu Parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej oraz Stanowisko Zarządu 
Krajowego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Spożywców „Społem” w spra-
wie poselskiego projektu ustawy zmie-
niającej Prawo spółdzielcze w zakresie 
przekształcania spółdzielni handlowych 
w spółki.

Zamiana formy organizacyjnej 
spółdzielni na spółkę, odcinanie się 
od społemowskiej tradycji i niszczenie 
szeroko akceptowanej przez społe-
czeństwo spółdzielczej formy handlu 

byłoby sprzeniewierzeniem się naszej 
historycznej spuściźnie. Uczyńmy więc 
wszystko, co   w naszej mocy, aby ocalić 
nasz wielopokoleniowy dorobek przed 
wrogimi zakusami. „Siła stowarzyszeń 
spożywców polega przede wszystkim na 
świadomości społecznej ich członków, 
na zrozumieniu społecznych i gospo-
darczych zadań kooperatywy” – mówił 
niegdyś Marian Rapacki (1926–1944) 
– prezes Zarządu „Społem” ZSS RP. 

Sekretarz Komisji Historycznej
Irena Chojnowska         

Przewodnicząca Komisji Historycznej
Bolesław Rużalska

PROTEST
Warszawa, 17 października 2013 r.

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Historyczna Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców stanowczo 
protestuje przeciwko wniesionej przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej  
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze. 

Apelujemy do Premiera Donalda Tuska, Prezesa Platformy Obywatelskiej 
o wycofanie tego, godzącego w interesy spółdzielców projektu.

Ten projekt zmierza do likwidacji liczącej w Polsce 144 lata Spółdzielczości 
Spożywców. 

W 1869 roku w Warszawie, będącej wówczas w zaborze rosyjskim powstało 
Stowarzyszenie Spożywców „Merkury”, które zapoczątkowało działalność na zie-
miach polskich „Społem” Spółdzielczości Spożywców .

„Społem” od początku do dnia dzisiejszego działa według zasad roczdelskich, 
które przedstawiają się następująco: otwarte członkostwo, demokratyczne zarzą-
dzanie spółdzielnią i sprawowanie kontroli społecznej, neutralność polityczna i to-
lerancja religijna, ograniczone oprocentowanie udziałów  członkowskich, sprzedaż 
za gotówkę, zwroty od zakupów, działalność społeczno wychowawcza. 

Nasza spółdzielczość zapisała piękne karty w historii Polski, jej działaczami było 
wielu Polaków, wspaniałych patriotów.

Za Redaktorem Naczelnym „Społemowca Warszawskiego” Dariuszem Giery-
czem powtarzamy: Komu przeszkadza spółdzielczość? Postaramy się odpowiedzieć 
na to pytanie.

„Społem” przeszkadza tym, którzy przekształcając spółdzielnie w spółki 
prawa handlowego chcą zagarnąć gromadzony przez lata majątek spółdzielni.

Proponowane zmiany ustawy pozwolą na przekazywanie spółdzielni do za-
granicznych koncernów handlowych. 

Przedsiębiorstwa Spółdzielcze, mimo kryzysu rozwijają się, dają ludziom 
pracę, zapewniają byt ich rodzinom.

Związani przez wiele lat ze Spółdzielczością Spożywców nie możemy zgodzić 
się z tym projektem.

Mamy nadzieję, że Pani Marszałek podzieli naszą troskę o prawidłowy rozwój 
spółdzielczości w naszym kraju i przeciwstawi się podejmowanym próbom dyskry-
minacji sektora spółdzielczego.

Z wyrazami szacunku
Sekretarz Komisji        Wiceprzewodniczący Komisji        Przewodnicząca Komisji
Irena Chojnowska              Juliusz Gerung                         Bolesława Rużalska

Sebastian Wierzbicki – wiceprzewod-
niczącego Rady Miasta st. Warszawy, 
Tomasz Nowicki – przewodniczący 
Kongresu Budownictwa, Wiesława Ta-
ranowska – wiceprzewodnicząca Ogól-
nopolskiego Porozumienie Związków 
Zawodowych. Wśród zebranych obec-
na była liczna grupa społemowców, na 
czele z przewodniczącą Rady Nadzor-
czej KZRSS „Społem” Anną Tylkow-
ską i wiceprezesem Zarządu Związku 
Ryszardem Jaśkowskim. 

Stefan Zajączkowski, redaktor na-
czelny „Tęczy Polskiej” podziękował  
tym, którzy przyczynili się do powstania 
jedynego ogólnopolskiego pisma spół-
dzielczego i tym na których pomoc może 
ona zawsze liczyć: – Nasza Jubileuszowa 
uroczystość jest spotkaniem przyjaciół, 
którzy od lat wspierają „Tęczę Polska”, 
bo rozumieją, że jest ona potrzebna pol-
skiej spółdzielczości, bo wiedzą, że „Tę-
cza Polska”  – to ich pismo.

Alfred Domagalski, prezes Zarządu 
Krajowej Rady Spółdzielczej powiedział 
między innymi: – „Tęcza Polska” od po-
czątku uczestniczy w  trudnych przemia-
nach jakie przechodzi polska spółdziel-
czość. Po 1989 roku nastąpiło  nie tylko 
osłabienie materialnych  fundamentów 

spółdzielczości, ale także ograniczenie  
możliwości popularyzowania i obrony  
spółdzielczych wartości.  Nastąpiła fak-
tyczna likwidacja intelektualnego zaple-
cza, a  także  spółdzielczego szkolnictwa 
i spółdzielczej prasy.  Powstanie „Tęczy 
Polskiej” wypełniło częściowo te straty. 
Odgrywa ona i w dalszym ciągu powin-
na odgrywać ważną role w kształtowaniu 
społecznej świadomości. „Tęcza Polska” 
popularyzuje  tradycje,  dorobek i do-
świadczenia  polskiej spółdzielczości; 
dostarcza argumentów jej  obrońcom. 
Alfred Domagalski podziękował tym, 
którzy tworzyli magazyn i wypełniają 
go. Na zakończenie zaapelował do  spół-
dzielców, aby w dalszym ciągu wspierali 
swoje pismo.

Podczas Spotkania zabrał również głos 
Stanisław Rakoczy, wiceminister spraw 
wewnętrznych: – Zawsze dobrze czuję się 
wśród spółdzielców, bo to są ludzie pracy 
organicznej, często niewidocznej, ale bar-
dzo ważnej i potrzebnej. „Tęcza Polska” 
jest w tej pracy potrzebna spółdzielcom, 
bo pisze o  takich właśnie ludziach. Głę-
boko wierzę, że spółdzielczość przetrwa, 
że nastąpią dla niej lepsze czasy.

Po tych wystąpieniach redakcja i 
jej redaktor naczelny otrzymali mnó-
stwo gratulacji, podziękowań i życzeń 
od licznych grup spółdzielców, w tym 

społemowców, od KZRSS „Społem”, 
WSS Śródmieście, SS Mokpol (p. str. 
6).  Przedstawiciele Krakowa Józef Spi-
szak i red. Mieczysław Czuma w imieniu 
prezydenta Jacka Majchrowskiego ude-
korowali red. Stefana Zajączkowskiego 
czapką krakuską i odczytali okolicznoś-
ciowy adres. 

Z okazji 15-lecia, do Jubilatów na-
płynęło sporo gratulacji i życzeń na piś-
mie, m.in. od Prezydent Międzynarodo-
wego Związku Spółdzielczego Pauline 
Green, wicepremiera Janusza Piecho-
cińskiego, ministra pracy Władysława 
Kosiniak-Kamysza,  europosłów  Lidii 
Geringer de Oedenberg i Jarosława Ka-
linowskiego, przewodniczącego Klu-
bu Poselskiego SLD Leszka Millera, 
Prezydenta Krakowa Jacka Majchrow-
skiego, prezydenta Rzeszowa Tadeu-
sza Ferenca, senatora Henryka Ciocha. 
Zostały one częściowo zamieszczone w 
jubileuszowym wydaniu październiko-
wym „Tęczy”. ,  

Po części oficjalnej wystąpił z kon-
certem zespół „Dereń „ z Domu Kultu-
ry Spółdzielni Mieszkaniowej „Imielin” 
w Warszawie, a wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni na poczęstunek przygotowany 
przez Gminna Spółdzielnię  „Samopomoc 
Chłopska” w Szadku, która serwowała 
znakomite, tradycyjne wyroby wędliniar-
skie, w tym duszone żeberka i pieczonego 
prosiaka.  

opr.red.

opublikowane na łamach „Społemowca 
Warszawskiego”.

Członkowie Komisji przedstawi-
li przygotowania w poszczególnych 
spółdzielniach do Święta Seniora. We 
wszystkich spółdzielniach organizowane 
są uroczyste spotkania Rad Nadzorczych 
i Zarządów z długoletnimi działaczami 
i emerytowanymi pracownikami.

Komisja apeluje o zgłaszanie kandyda-
tów do rubryki Zasłużony Działacz Spół-
dzielczości Spożywców w „SW” i prze-
syłanie wniosków do Honorowej Księgi 
Pamięci Zasłużonych. Ponadto zachęca do 
zwiedzania Izby Pamięci, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z kustoszem.

Tekst i foto: 
IRENA CHOJNOWSKA

Od lewej siedzą prezes PSS Białystok M.Dąbrowski i wiceprezes KZRSS „Społem”. 
R.Jaśkowski, z tyłu prezes Klubu Działaczy Spółdzielczych B. Augustyn. 
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Szczęśliwy Jubilat w krakusce.
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Święto Seniora

Z troską o dobre prawo

Członkowie Koła Spółdzielców, 
czyli najstarsi działacze i byli 
pracownicy spółdzielni WSS 

„Społem” na Pradze-Południe, spo-
tykają się każdego roku na początku 
października, a więc w okresie gdy 
trwają obchody Międzynarodowego 
Dnia Seniora.

Jest to okazja aby znowu zobaczyć 
się i porozmawiać razem po okresie 
wakacyjnym, aby dowiedzieć się co 
dzieje się aktualnie w spółdzielni, a tak-
że złożyć życzenia jubilatom, osobom, 
które w tych dniach ukończyły „okrą-
głe” lata. 

Tym razem mieliśmy dwoje jubila-
tów: panią Zuzannę Kowalską oraz pana 

Mieczysława Kowalskiego, który skoń-
czył właśnie 90 lat, a z naszą spółdzielnią 
związany jest od ponad 60 lat. Były więc 
kwiaty, upominki a także mnóstwo ser-
deczności od wszystkich zebranych. Toast 
za zdrowie jubilatów wypiliśmy szampa-
nem, ufundowanym przez pana Mieczy-
sława, któremu zaśpiewaliśmy „Dwieście 
lat…”. Sędziwy jubilat wspominał swoją 
działalność spółdzielczą i ze wzruszeniem 
dziękował za życzliwość i zainteresowanie 
z jakim się spotyka od tylu lat.

Korzystając z okazji złożyliśmy także 
życzenia październikowym solenizant-
kom, a więc Jadwigom, Teresom oraz 
Irenom, dla których także przygotowano 
kwiaty.

Znalazł się też czas aby wysłuchać wy-
stąpienia pani prezes Zofii Piotrowskiej, 
która zapoznała zebranych z aktualną 
sytuacją spółdzielni. Z przedstawionych 
danych wynika, że mimo kryzysowej 
sytuacji jaka obejmuje całą gospodarkę 
nasze sklepy pracują na pełnych obrotach 
i cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem klientów, którzy doceniają prze-
de wszystkim miłą atmosferę panującą 
w społemowskich placówkach, fachową 
obsługę i wysoką jakość sprzedawanych 
tu towarów.

W najbliższym czasie, bo już 
w listopadzie, spółdzielnia uruchamia 
nowy, duży sklep przy ulicy Rydygiera 
co najlepiej świadczy, że nie podda-
jemy się pesymistycznym nastrojom 
rynkowym, znając swoją wartość fir-
my o dużych tradycjach i ugruntowa-
nej pozycji.

Jak zwykle przy okazji jesiennego 
spotkania seniorzy mieli okazję uczest-
niczenia w mini-konkursie z nagroda-
mi. Tym razem tematem pytań konkur-
sowych była wiedza o historii naszej 
spółdzielni i jej strukturze organizacyj-
nej. 10-ciu uczestników wykazała się 
doskonałą znajomością dat i faktów. 
Nagrodą były bombonierki ze słody-
czami.

Spotkanie prowadziła, jak zwykle, 
przewodnicząca naszego Koła pani Maria 
Strzelecka, zapraszając na zakończenie, 
na kolejne spotkanie, już świąteczno-no-
woroczne

         
  ELŻBIETA JęDRYCH  

Na Mokotowie panuje specyficz-
ny klimat, klimat pobudzają-
cy aktywność i wspomagający 

siły witalne. No może nie wszędzie, 
ale w Mokpolu na pewno. Tylko tak 
bowiem można wytłumaczyć sobie 
to co mobilizuje członków liczącego 
sobie blisko trzydzieści osób koła se-
niorów skupionego przy Spółdzielni 
Spożywców Mokpol. Oni po prostu 

nie wyrażają zgody na bezczynność. 
Comiesięczne spotkania to tylko jed-
na z form ich działalności. Wspólne 
wyjścia do teatru czy opery, wycieczki 
bliższe i dalsze, spotkania z  ludźmi 
nauki i sztuki realizowane są cyklicz-
nie. 

Spotkanie, które odbyło się 16 paź-
dziernika było jednocześnie pożegna-
niem komitetów członkowskich. Były 
drobne upominki, były słowa podzięko-
wań i zapewnienie, że komitety jakby 
tylko zawieszają swą działalność, bo 
każde uwagi, spostrzeżenia czy wnioski, 
każdego z członków spółdzielni, w tym 
oczywiście i seniorów, dotyczące funk-

cjonowania sklepów zawsze będą brane 
pod uwagę. Po tej nieco bardziej oficjal-
nej części spotkania  niejako do tablicy 
wywołany został prezes Sylwester   Ce-
rański . Poproszony o kilka słów na temat 
aktualnej sytuacji spółdzielni przedstawił 
zwięzłą lecz wnikliwą analizę wskazując 
zagrożenia istniejące na obecnym, trud-
nym, rynku i omawiając plany na najbliż-
szy czas. Wystąpienie wzbudziło cieka-
wą dyskusję, która, pomijając jej godną 
uwagi stronę merytoryczną, pokazała jak 
żywo seniorzy interesują się dniem dzi-

siejszym spółdzielni i jak bardzo z ich 
opiniami liczą się zarząd i rada nadzorcza 
Mokpolu.

Ukoronowaniem spotkania był znako-
mity poczęstunek. Wszystkie serwowane 
dania zadowoliłyby nawet wybrednych 
smakoszy, a pieczona  kaczka z jabłkiem 
i żurawinką stanowiła kwintesencję wspa-
niałości staropolskich recept kulinarnych. 
A potem, przy krzepiącej ciało i ducha 
lampce zacnego wina i przepysznych 
słodkościaciach potoczyły  się  rodzinne 
niemal rozmowy, wróciły wspomnienia, 
zaskrzyły się dowcipy. I wszystkim jakby 
jeszcze lat ubyło.

JażW Domu Pod Orłami przy ul. 
Jasnej w Warszawie, 27 
września br. odbyło się  posie-

dzenie Zgromadzenia Ogólnego Kra-
jowej Rady Spółdzielczej, które zrela-
cjonowała „Tęcza Polska” w  numerze 
październikowym. Jak podano, obrady 
otworzył jego przewodniczący, dr Jerzy 
Jankowski, który na wstępie przedsta-
wił informację o przebiegu prac sejmo-
wej Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
rozpatrzenia projektów ustaw z zakre-
su prawa spółdzielczego. 

Odbyły się dotąd cztery posiedzenia 
Komisji. Na pierwszym posiedzeniu, 
jeszcze przed wakacjami, zapadła decy-
zja, że projektem wiodącym jest projekt 
Prawa spółdzielczego zawarty w druku 
980, złożony przez Klub Parlamentar-
ny PSL. Projekt ten w 99% jest zgodny 
z oczekiwaniami spółdzielców. Popiera-
my przedstawione w nim rozwiązania.        

Jednak już na pierwszym posiedzeniu 
po wakacjach okazało się, że pisana jest 
nowa ustawa, która z drukiem 980 ma 
niewiele wspólnego. W pracach Komisji 
nie są brane pod uwagę głosy spółdziel-
ców, również te, które padły podczas 
wysłuchania publicznego. Komisja zde-
cydowała, że będzie pracowała tylko  nad 
częścią ogólną z pominięciem szczegó-
łowych rozwiązań. Odstąpiono więc od 
wcześniejszych ustaleń. 

W wyniku różnych zabiegów poseł Li-
dii Staroń, obecnie mamy sytuację taką, 
że wprawdzie Komisja pracuje nad dru-

kiem 980, ale przyjmowane są rozwiąza-
nia zawarte w druku 515 przedstawionym 
przez grupę posłów PO. Przegłosowano 
również propozycję, że  ekspertem głów-
nym komisji będzie prof. Krzysztof Pie-
trzykowski. Tempo pracy Komisji jest 
bardzo szybkie i nie wykluczone, że do 
końca roku ta ustawa pisana od nowa na 
kolanie  będzie gotowa. 

Jeżeli ostateczny tekst ustawy będzie 
odbiegał od druku 980 to my nie możemy 
się z nią utożsamiać. Nasze stanowisko 
jest jasne i wyraża je druk 980. Granice 
w jakich się możemy poruszać zosta-
ły określone w uchwale Zgromadzenia 
Ogólnego. Zamierzamy w tej sprawie 

zwrócić się do Pani Marszałek  Sejmu 
i do przewodniczącego Komisji.  

Głosy w dyskusji 
Jan Sułowski, prezes zarzą-

du Krajowego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Mieszkaniowych: 
– To jest rzeczywiście pisanie nowej  
ustawy, która nie ma nic wspólnego z dru-
kiem 980. Popieram propozycję Jerzego 
Jankowskiego, aby w tej sprawie wystą-
pić do Pani Marszałek Sejmu. Proponuję 
również, aby Zgromadzenie upoważniło 
swojego   przewodniczący i prezesa za-
rządu KRS do przygotowania  spotkania   
z kierownictwem Senackiego Zespołu do 
Spraw Spółdzielczości.  

Krzysztof Kokoszkiewicz, prezes za-
rządu Krajowego Związku Rewizyjnego 
Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych: 
– To bardzo dziwne procedowanie usta-
wy. Nie ma bowiem żadnego odwoła-
nia do druku 980, który został przyjęty 

przez Zgromadzenie Ogólne jako zgodny 
z oczekiwaniami spółdzielców. Jest on 
wypełniany treścią druku 516. Komisja 
Nadzwyczajna nie bierze pod uwagę na-
szego stanowiska. Wiązaliśmy nadzieję 
z drukiem 980 i z drukiem 1005 Ruchu 
Palikota, bo w nich były zawarte nasze 
postulaty, żeby rolnicze spółdzielnie pro-
dukcyjne potraktować jako wielorodzin-
ne gospodarstwa rolne. Śledząc prace 
Komisji Nadzwyczajnej obawiamy się, 
że  stanowisko spółdzielców jest lekce-
ważone.

Andrzej Półrolniczak, prezes za-
rządu Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Praga” w Warszawie: 

Przypomniał na wstępie, że na V Kon-
gresie Spółdzielczości wszystkie par-
tie polityczne deklarowały poparcie 
dla spółdzielczości. – Wielkie nadzieje 
na merytoryczną dyskusję wiązaliśmy 
z wyborem przewodniczącego Komisji 
i z przyjęciem druku 980 jako wiodące-
go. Okazuje się, że dyskusja toczy się 
faktycznie nad drukiem 515, a przewod-
niczący nie broni propozycji partii, którą 
reprezentuje w Komisji. Dlatego potrzeb-
ne jest spotkanie również z kierowni-
ctwem PSL. Pamiętamy, że prezes Janusz 
Piechociński niezmiennie deklarował 
poparcie dla spółdzielczości.

MIECZYSŁAW ZAPAŁ, prezes za-
rządu Lubelskiej Spółdzielni Spożywców 
„Społem”:

– Mam za sobą 30 lat pracy i do-
świadczeń w spółdzielczości.  W stycz-
niu tego roku spółdzielnia, której je-
stem prezesem obchodziła  jubileusz 
100-lecia Z tej okazji  udzieliłem wy-
wiadu, w którym powiedziałem: „Zo-
stawcie nas w spokoju!”. Za spółdziel-
czością przemawia jej przeszłość i jej 
zasługi dla Polski. Przed nami pytanie 
odnośnie przyszłości. Spółdzielcy py-
tają mnie często: Co robić? Uważam, 
i z tym zwracam się do Zgromadzenia 
Ogólnego,  że jeśli  trzeba będzie przy-
pomnieć  18 czerwca 2011 to możemy 
to powtórzyć na większą skalę! Może-
cie liczyć na poparcie Lubelskiej Spół-
dzielni Spożywców „Społem”.

Jerzy Jankowski: – Nie chcemy 
tego, ale jeśli nas zmuszą to doprowa-
dzimy do jeszcze większego protestu  niż 
w czerwcu  2011 r. Podjęliśmy już roz-
mowy z Federacjami Związków Zawodo-
wych, aby w razie potrzeby pozyskać ich 
poparcie, bo  to nasza wspólna sprawa. 
        Alfred Domagalski, prezes  Zarządu KRS: 
– Tak jak koledzy, którzy zabierali głos  
nie rozumiem dlaczego Komisja Nad-
zwyczajna nie pracuje nad drukiem 980. 
W Komisji jest ogromne niezrozumienie 
idei spółdzielczości, jej wartości i zasad. 
Stąd dążenie do przekształcania spół-
dzielni w spółki. W Krajowej Radzie 
Spółdzielczej podejmujemy wysiłki aby 
zapobiec tym groźnym dla spółdzielczo-
ści procesom, które z niepokojem obser-
wujemy w pracy Komisji.

Następnie Jerzy Jankowski odniósł 
się do kolejnego projektu  PO. Przewi-
duje on rozszerzenie zasady ułatwia-
jącej przekształcanie spółdzielni pracy 
w spółki prawa handlowego, przyjętej 
w ustawie o ograniczeniu barier admini-
stracyjnych... na spółdzielnie zajmujące 
się przetwórstwem i handlem. Jesteśmy 
przeciwni tego typu rozwiązaniom. 

W tej sprawie Krajowa Rada Spółdziel-
cza zajęła stanowisko w liście otwartym 
do polityków i parlamentarzystów w któ-
rym wskazujemy  na szkodliwość takich  
rozwiązań. W Krajowej Radzie podejmu-
jemy w tej sprawie kolejne kroki.  

Zachęcamy pełnomocników woje-
wódzkich oraz związki spółdzielcze 
do organizowania spotkań z parla-
mentarzystami na temat omawia-
nych dzisiaj spraw dotyczących  
ustawodawstwa spółdzielczego.  
Rozważamy również wniesienie pe-

tycji do Parlamentu Europejskiego. 
Tej misji może się podjąć tylko euro-
poseł, którego musimy przekonać do 
naszych racji. Dalszy ciąg to postę-
powanie wyjaśniające prowadzone 
w Parlamencie Europejskim i ewen-
tualny wniosek do Komisji Europej-
skiej prowadzącej  formalne docho-
dzenie w tej sprawie.

  Opr.red.

Od Redakcji: 
Do chwili zamknięcia tego nume-

ru, marszałek Ewa Kopacz nie podjęła 
decyzji co do dalszego biegu projektu 
ustawy grupy posłów PO dotyczącego 
przekształcania spółdzielni handlowych 
z 24 lipca br., w tym „Społem”  w spół-
ki. W dalszym ciągu jest on w kon-
sultacji społecznej i spółdzielcy mogą 
zgłaszać swoje protesty i zastrzeżenia 
(p. str.1–3).  

KRS

 Dokończenie ze str. 1

MAH „Społem”

Oferty na warsztacie
mowskich spółdzielni była to okazja 
do wspólnego formułowania pytań 
i uwag.

Przedstawione prezentacje miały, o co 
zadbali organizatorzy,  bardzo zróżni-
cowany charakter –  od przedstawienia 
gamy nowych, stosunkowo mało znanych 
na polskim rynku produktów, poprzez za-
proszenie do patronackiej współpracy,  aż 
po konkretne negocjacje handlowe.

 Mane Union Trading, specjalizu-
jąca się w imporcie produktów spożyw-
czych z Armenii, polecała ekologiczne 
soki i dżemy, kapitalne orzechy włoskie 
w syropie, armeńskie piwa, likiery i wina. 
Ciekawą propozycją dla rozwijającego 
się rynku spożycia wina wydaje się wino 
z granatów, mające oprócz znakomitych 
walorów smakowych ogromne zalety 
zdrowotne. O zaletach zaś armeńskich 
koniaków, których Mane Trading jest na 
naszym rynku wyłącznym importerem, 
rozpisywać się nie trzeba. Od dawna bo-
wiem docenia je na równi z francuskimi 
cały świat. Nieco snobistyczna uwaga, że 
pijali je Churchill, Roosevelt czy Stalin 
też ma swój wydźwięk.

Znana ze swych produktów i ich ja-
kości firma JBB, pochwaliwszy się 
standardami ekologii i higieny, skupiła 
się na promowaniu idei sklepów i stoisk 
patronackich. Proponowane przez nich 
rozwiązania rzeczywiście są niezwykle 
elastyczne, można je dostosować do wa-
runków lokalowych sklepu, wymogów 

kolorystyki wystroju, ubrań personelu. 
Jednym słowem – frontem do klienta. 
A korzyści dla niego to możliwa zmiana 
wizerunku sklepu, spójna wizualizacja, 
wsparcie eventowe. Temat z pewnością 
wart rozważenia.

Danone –   partner społemowców od 
dawna – zajął się standardami merchan-
disingowymi. Wystąpienie wsparte anali-
zami i badaniami specjalistycznych firm 
zajmujących się zachowaniami konsu-
mentów w sklepach było tyleż ciekawe, 
co warte wykorzystania tej informacji 
w praktyce. Firma zaprezentowała także 
nowy produkt, a korzystając ze zgroma-
dzenia na sali tak wielu potencjalnych 
odbiorców, wysunęła interesującą ofer-
tę promocyjną. Te, powiedzmy, przed-
wstępne negocjacje handlowe podniosły 
temperaturę dyskusji, a pod adresem 
przedstawicieli Danone posypały się py-
tania i uwagi, które trudno byłoby zali-
czyć do kategorii łatwych i przyjemnych. 
Trudne rozmowy wstępne mają często to 
do siebie, że owocują dobrą współpracą 
i obopólnym zyskiem.

Warsztaty miały rzeczywiście nie-
zwykle konkretną, warsztatową właśnie, 
atmosferę, a wsparcie jej degustacją pro-
duktów uczestniczących w nich firm było 
elementem lepszego poznania ich oferty. 
Tego typu przedsięwzięcia doskonale 
wpisują się w nurt poszukiwania nowych 
inicjatyw realizowany przez MAH na 
rzecz skupionych wokół niej spółdzielni 
na coraz bardziej konkurencyjnym rynku 
spożywczym.

Tekst i foto: 
JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Przemawia prezes S. Cerański.
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Uczmy patr io tyzmu zakupowego

KPH „Społem” Pod znakiem „Społem”

 Dokończenie ze str. 1

LUX na Żoliborzu

– To zastanawiające, gdyż świadczy 
to o tym, że dla dużej części konsumen-
tów to czy wkładają do koszyka produkt 
polski, francuski, czy chiński jest całko-
wicie bez znaczenia. Uważam, że brakuje 
w Polsce edukacji w zakresie patriotyzmu 
ekonomicznego i tłumaczenia korzyści 
wynikających z kupowania polskich pro-
duktów – mówi Mirosław Januszewski, 
prezes Stowarzyszenia PEMI i pomysło-
dawca akcji „590”. 

– Świadomość polskich konsumen-
tów w tym temacie jest bardzo niska. 
Poprzez jasne i proste komunikaty 
chcemy zwrócić ich uwagę na fakt, 
iż wybór polskich produktów bezpo-
średnio przekłada się na życie każde-
go z nas – mówi prezes Mirosław Ja-
nuszewski. 

Ulotki w sklepach Społem
– Polacy, w przeciwieństwie do Niem-

ców czy Francuzów, nie szukają w pierw-
szej kolejności rodzimych produktów na 
półce. My chcemy to zmienić, nauczyć 
Polaków rozpoznawania polskich pro-
duktów po kodzie kreskowym rozpoczy-
nającym się od liczby 590 i informacji 
o kraju pochodzenia. Pragniemy też spra-
wić, by Polacy chętniej wybierali polskie 
produkty niż ich zagraniczne odpowied-
niki. Największy nacisk w tej akcji bę-
dzie położony na to, że kupując polskie 
produkty, bezpośrednio wpływamy na 
kondycję rodzimych firm i zwiększanie 
zatrudnienia. Ponadto każdy klient ro-
biący zakupy w uczestniczących w akcji 
sklepach „Społem” otrzyma przy kasie 
ulotkę. Ma ona formę listy, na której 
można wypisać produkty do kupienia. Na 
jej odwrocie znajduje się instrukcja, która 
pomaga rozpoznać polski produkt. 

– Zależy nam, by konsumenci zabiera-
li tę ulotkę do domu, pokazywali domow-
nikom, a także mieli ją przy sobie przy 
kolejnych zakupach. Pragniemy nauczyć, 
by każdy konsument przy sklepowej pół-
ce zwracał uwagę nie tylko na cenę, ale 
i pochodzenie produktu – dodaje prezes 
Mirosław Januszewski. 

To właśnie z braków w wiedzy ekono-

micznej przeciętnego konsumenta zrodził 
się pomysł na akcję „590 powodów, dla 
których warto kupować polskie produk-
ty”. Stowarzyszenie PEMI – działające 
non-profit – podkreśla w nim, że wybie-
ranie polskich produktów ma pozytywny 
wpływ na życia każdego z nas. „– Wy-
dając złotówkę na polski produkt, do 
rodzimej gospodarki w formie pensji, 
emerytur, funduszy, z powrotem wraca 
nawet 60 groszy. Wydając natomiast 
złotówkę na produkt zagraniczny wra-
ca do nas raptem około 20 groszy. To 
znaczna różnica” – tłumaczy prezes Mi-
rosław Januszewski. 

Społem w akcji
Dlaczego w akcję mocno jest zaanga-

żowane „Społem”? Nie wynika to z przy-
padku, gdyż to najstarsza i największa 
polska sieć handlowa. Działa od blisko 
150 lat i skupia w Polsce ponad 4 cztery 
tysiące sklepów. 

Stowarzyszenie postanowiło więc 
zorganizować kolejną akcję edukacyjną, 
mającą zachęcić do zwracania uwagi na 
pochodzenie produktu i tłumaczącą ko-
rzyści wynikające z wybierania rodzi-
mych wyrobów, razem z polską siecią 
„Społem”. W blisko tysiącu sklepów 
„Społem” w całej Polsce, zostanie prze-
prowadzona akcja edukacyjna. 

W placówkach handlowych „Społem” 
zostaną rozwieszone plakaty informujące 
o korzyściach wynikających z kupowania 
polskich produktów. Każdy klient otrzy-
ma również przy kasie ulotkę, pokazującą 
jak rozpoznać polski produkt. – Globa-
lizacja rynków zabija w nas poczucie, 
że kupując polskie produkty, pomaga-
my sobie. Należy prowadzić edukację 
społeczeństwa w tym zakresie – dodaje 
Ryszard Jaśkowski, wiceprezes KZRSS 
„Społem”. 

Uczyć  
wspierania ojczyzny

Akcja edukacyjna potrwa do 22 listo-
pada br. – Termin kampanii jest nieprzy-
padkowy. Na 11 listopada przypada Dzień 
Niepodległości. Okolice tego terminu 
to najlepszy moment by podkreślić, iż 
w dzisiejszych czasach patriotyzm może 
przybierać nowoczesną formę, która 

pach już 118 produktów spożywczych 
i przemysłowych 20 firm, i liczba ta 
stale rośnie.  

Założenia nowego programu sprzeda-
ży artykułów spożywczych pod hasłem 
„Smaczne Społem”, a więc z marką 
„Społem”, przedstawił dyrektor handlo-
wy KPH Paweł Kochański. Wejdzie on 
w życie w listopadzie br.  Obejmie sprze-
daż naturalnej wody mineralnej „Społem 
Selenka”, wódki tradycyjnej „Lux” oraz 
12 wędlin tradycyjnych „Smaczne Spo-
łem”. Będą one miały wydłużone okresy 
trwałości (najwięcej szynka konserwo-
wa). 

Poinformował też o ostatnich nowoś-
ciach rynkowych w sprzedaży pod marką 
własną. Są to m.in. bakalie w czekoladzie, 
konserwy rybne w siedmiu rodzajach, 
sosy do makaronów w czterech rodzajach, 
syropy owocowe o trzech smakach i prze-
kąski słone, w tym paluszki i precle.   

Szczegółowe oferty zaprezentowa-
li przedstawiciele firm uczestniczących 
w programie. Na wstępie niezwykle cie-
kawie wystąpił gospodarz obiektu, który 
podarował Fundacji Samotna Mama – 
Ryszard Grządziel. Dochody z działalno-
ści Pałacu Bursztynowego, jako centrum 
hotelowo-kongresowego, są przekazywa-
ne na pomoc samotnym matkom, obej-
mując 1500 rodzin. Korzystają one m.in. 
z pomocy rzeczowej i finansowej, opieki 
lekarskiej, stypendiów, kolonii dla dzieci 
i młodzieży, nauki języka angielskiego.

Ryszard Grządziel wskazał na szcze-
gólne zalety wody  mineralnej, produko-
wanej w jego zakładzie w Uzdrowisku 
Wieniec. Ma ona unikalne właściwości, 

może polegać na wspie-
raniu ojczyzny poprzez 
kupowanie polskich pro-
duktów” – kończy prezes 
Mirosław Januszewski. 

Październikowo-li-
stopadową inicjatywę 
wspierają także sami 
polscy producenci. 
Wśród nich są firmy: 
„Sorbet”, „Termisil”, 
„Browar Kormoran”, 
„Wieś Polska”, a także 
marka „Dafi”. Patronat 
prasowy przyjął Supe-
rexpress. 

W Internecie i na 
facebooku czytamy o 
przykładach prowa-
dzenia tej kampanii w 
społemowskich skle-
pach m.in. w Poznaniu, 
Białymstoku, Lublinie, 
Krakowie, Olsztynie, 
Wrocławiu, Łodzi. W 
Warszawie akcja ta zo-
stała rozpropagowana 
m.in. podczas otwarcia 
nowej placówki LUX 
WSS Praga Południe 
na Żoliborzu /patrz 
art. LUX na Żoliborzu 
na str.1-5/. 

Opr. na podst.SIS 
KZRSS

kiwać ok. 21 000 mieszkańców. Są to 
osiedla: „Zielony Żoliborz”, „ROByG 
Żoliborz” i „Atelier Żoliborz”. Hasło 
przewodnie spółdzielców: „Udane zaku-
py blisko domu”.

To 19 placówka  typu LUX w ramach 
sieci „Społem” WSS Praga Południe.

Zgodnie z wcześniejszą tradycją sklep 
otwarty jest  w dni powszednie od 600 do 
2200  w soboty od 700 do 2100 a w niedziele 
od 800 do 1600. Obsada sklepu składa się 
z 14 osób, w tym 4-osobowe kierowni-
ctwo. Kierowniczką  placówki jest Joanna 
Czyż z 29-letnim stażem pracy wyłącznie 
w WSS. Jej zastępczyniami są: Kinga 
Pec, Iwona Lajter i Małgorzata Ostapska. 
Jak nas poinformowała kierowniczka, pa-
nie przygotowały sklep do użytku w ciągu 
dwóch tygodni, a najbardziej gorące były 
ostatnie dwa dni przed otwarciem, kiedy 
spały tylko po trzy godziny na dobę.   

Placówka jest w pełni skomputeryzo-
wana i można w niej zrealizować szereg 
usług dla  klientów, jak opłacanie domo-
wych rachunków, doładowywanie tele-
fonów i doładowywanie Warszawskiej 
Karty Miejskiej. W placówce realizowa-
ny jest również społemowski program 
dodatkowych korzyści na Kartę Klienta  
„Społem znaczy Razem”. 

Na bogatą ofertę placówki składa się 
m.in.:

• duże stoisko serwisowe z alkohola-
mi i ciastami oraz drugie z serami, węd-
linami, mięsem oraz rybami i wyrobami 
garmażeryjnymi,

• długie ciągi chłodnicze z nabiałem, 
napojami mlecznymi , tłuszczami, prze-
tworami rybnymi,

• przestrzenna wyspa mroźnicza z sze-
rokim  wyborem mrożonek,

• świeże warzywa i owoce,
• ciąg półek piekarniczych zapewnia-

jących duży wybór pieczywa,
• wydzielone i specjalnie oznaczone 

miejsce dla towarów ekologicznych,
• towary z segmentu „kuchnie świa-

ta”, 
• wyspa z wyrobami regionalnych 

wytwórców.
Sklep realizując politykę handlową 

WSS Pragi Południe wyróżnia się asor-
tymentem świeżych mięs i wędlin bez 
konserwantów, świeżym nabiałem od re-
nomowanych dostawców, asortymentem 
zdrowej i ekologicznej żywności (po-

twierdzonej certyfikatami) oraz starannie 
selekcjonowaną ofertą wyrobów regio-
nalnych niewielkich producentów.  Jak 
zapewniają społemowcy, „tego, co znaj-
dziesz u nas nie spotkasz w dyskontach!”

W dniu otwarcia, którego dokonali 
m.in. prezes Bogusław Różycki, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew 
Dejtrowski,  prezes Dantexu Marek Ro-
efler, wyróżniły się firmy dostawców, 
którzy organizowali degustacje dla klien-
tów: Hortex – ciepłe dania gotowe, SPC 
– pieczywo i ciastka, Taurus – pierogi na 
ciepło i wędliny według tradycyjnych 
receptur. Goście ze smakiem raczyli się 
wspaniałym tortem z Raj Plusa. 

Razem z red. Andrzejem Rogińskim 
z warszawskiej gazety Południe gratulo-
waliśmy spółdzielcom, dołączając przy 
tradycyjnej lampce szampana do życzeń 
gości – wysokich obrotów! I faktycznie, 
jak potwierdza mój kolega, placówka ta 
ma duże szanse je osiągnąć, ponieważ 
otaczają ją nowe wielopiętrowe aparta-
mentowce, w części już zasiedlone.  

Naszą uwagę przykuły też ulotki od 22 
października rozpowszechniane w spo-
łemowskich sklepach, wzywające klien-
tów do kupowania polskich towarów, 
jako wyraz nowoczesnego patriotyzmu, 
wspierania polskiej produkcji i ochrony 
miejsc pracy /patrz art.pt. „Uczmy patrio-
tyzmu zakupowego” na str.1-5/.    

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERYCZ

bowiem zawiera 
dobroczynny dla 
zdrowia selen, 
wpływający na 
odporność orga-
nizmu, zapobiega 
stanom zapalnym 
i nowotworowym. 
Posiada tez po-
żyteczny magnez 
i lit. 

W roku 2014 
zaprasza społe-
mowców do swego 
nowego sanatorium 
na 900 miejsc. Wy-
raził też uznanie 
dla „Społem” któ-
re obroniło handel 
polski, bowiem 
„tyle polskości, ile 
polskiego bizne-
su!”. 

Po nim wy-
stępowali szefowie i przedstawiciele 
firm: Jarosław Nowociel z Konesera, 
mówiący o jakości wódki Lux, Szcze-
pan Jankowski z Grupy Olewnik Bis 
– o tradycyjnych wędlinach i podobnie 
Witold Szproch z firmy WIR, również 
o wędlinach produkowanych według 
starych receptur. Są to m.in. sprzeda-
wane pod marką „Społem”: parówkowa 
wiedeńska, szynka konserwowa, kaszan-
ka gryczana, kalebasa śląska i kabano-
sy wieprzowe (Olewnik) oraz kiełbasa 
krakowska sucha, szynkowa szlachecka, 
schab szlachecki, kiełbasa szlachecka, 
filet z piersi kurczaka i parowki śniada-
niowe (WIR).     

W następnej części spotkania dyrektor 
Tomasz Podbielski z Mlekovity mówił 

o roli dystrybucyjnej i produkcyjnej tego 
lidera polskiego mleczarstwa. Zachowuje 
on nadal sto procent polskiego kapitału 
i posiada najwyższe trofea jakościowe. 

Spotkanie we Włocławku było do-
brą okazją nie tylko do wymiany in-
formacji i doświadczeń, ale i wzmoc-
nienia integracji spółdzielni spod 
znaku „Społem”, zacieśnienia przyja-
cielskich więzi między spółdzielcami. 
I to w dobie zewnętrznych i wewnętrz-
nych zagrożeń dla spółdzielczości. Jak 
zauważyłem, jego uczestnicy z dumą 
i satysfakcją biorą udział w odrodze-
niu i wzroście znaczenia marki „Spo-
łem” w kraju.  

Tekst i foto: 
DARIUSZ GIERYCZ

  

 Dokończenie ze str. 1

 Dokończenie ze str. 1

Markę własną „Społem” polecają: R. Jaśkowski, A. Tylkowska,  
P. Kochański i T. Dworski.

Spółdzielnie „Spolem” w programie „590 powodów”.
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Towarzystwo Spółdzielców

W szponach agresorów

Książę 
honoru

Z kart
historii

Spotkanie członków i sympaty-
ków Towarzystwa Spółdzielców 
7 października br. , upłynęło 

jeszcze pod znakiem obchodów ko-
lejnej 74 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Prezes Towarzystwa, dr 
Krzysztof Lachowski powitał w tym 
dniu prelegenta Ludwika Staszyń-
skiego, który promował swoją cieka-
wą książkę, zatytułowaną „W szpo-
nach ludobójców i grabieżców”. Jej 
egzemplarze sygnalne zebrani mogli 
na miejscu zakupić.

Punktem wyjściowym narracji jest 
syntetyczne przedstawienie okresu sca-
lenia kraju z trzech b. zaborów oraz 
kondycji gospodarczej państwowości 
polskiej pod koniec dwudziestolecia 
międzywojennego. Przy czym L. Sta-
szyński, z wykształcenia ekonomista, 
operuje czytelnie także konkretnymi 
«liczbami, które nie kłamią». Autor 
udostępnia też czytelnikowi specyficzne 
kompendium wiedzy na temat faktów 
nieznanych, mało znanych, tendencyj-
nie przemilczanych czy wręcz zakła-

mywanych – i to do ze skutkiem do 
dnia dzisiejszego. Warto w tym krótkim 
omówieniu opisać przynajmniej kilka 
z takich wątków.

Nie ma wcale  
kontynuacji

Obecnie wielokrotnie przedstawia się 
obłudnie rozwój tzw. III Rzeczypospoli-
tej (czyli po 1989 r.), jako swego rodza-
ju kontynuację państwowo-twórczych 
i gospodarczych dokonań II Rzeczy-
pospolitej. Tymczasem jest dokładnie 
odwrotnie. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego powstały np. nowe 
gałęzie przemysłu maszynowego (fa-
bryki wagonów, lokomotyw, samolotów 
i samochodów); Od podstaw stworzo-
no przemysł zbrojeniowy, rozwijał się 
przemysł chemiczny (dwa duże pań-
stwowe zakłady powstały w Chorzowie 
i Mościcach). Wybudowano Centralny 
Okręg Przemysłowy i port w Gdyni 

(najnowocześniejszy wówczas nie 
tylko w Europie). Znaczny rozwój 
cechował budownictwo miesz-

kaniowe – w końcowych latach II RP 
budowano rocznie w miastach po 100 
– 130 tys. izb mieszkalnych. Wzrosła 
wówczas produkcja energii elektrycznej 
i długość szlaków kolejowych ( od 1920 
r. o jedną trzecią); od 1930 r. trzykrotnie 
wzrosła liczba statków handlowych. 

Dynamicznie rozwijał się publiczny 
sektor gospodarki (po 1989 r. «prze-
znaczony do likwidacji»), rozwijały 
się przede wszystkim firmy polskie, 
zaś rola kapitału zagranicznego stale 
się zmniejszała. Państwo miało zna-
czący udział w inwestycjach. Obieg 
pieniężny był w 67 proc. kontrolowa-
ny przez sektor państwowy – 17 proc. 
udziału w tym obiegu miały banki ko-
munalne i spółdzielcze, a aktywa za-
kładów ubezpieczeń społecznych nie-
mal dorównywały aktywom banków 
komunalnych i spółdzielczych. Banki 
prywatne miały niewielki, malejący 
udział w obiegu pieniężnym, zaś ban-
ki zagraniczne – wręcz «śladowy». 

Bank Polski w latach 1928 – 38 noto-
wał corocznie wysokie zyski bilansowe. 

Dług Skarbu Państwa w 1938 r. wyniósł 
45 mln. zł. (ok. 8,5 mln. ówczesnych 
USD).Według spisu z 1931 r. w admi-
nistracji publicznej pracowało 304 tys. 
osób (w tym 193 tys. pracowników 
umysłowych) – Anno Domini 2010 ad-
ministracja zatrudniała …629 tys. osób. 

94 proc. szkół ( w tym także wyż-
szych) był w rękach państwa oraz samo-
rządu terytorialnego i nauka odbywała 
się tam nieodpłatnie. Podobnie zdecydo-
wana większość szpitali (88 proc.) była 
placówkami państwowymi – dotyczyło 
to także uzdrowisk. Korupcja i afery 
nie były w II RP żadnym społecznym 
problemem. Jej odosobnione przypadki 
«wypalano gorącym żelazem skutecz-
nego wymiaru sprawiedliwości». 

W handlu rolnym i spożywczym sta-
le rosła rola spółdzielczości (liczącej 
w 1938 r. ponad 3 mln. członków), ak-
tywnie wspieranej przez państwo (które 
np. swoim sumptem budowało prze-
twórnie mięsa, przekształcane następnie 
w spółdzielnie). Polska stała się krajem 

o średnim poziomie rozwoju gospodar-
czego, porównywalnym do gospodarek 
np. Włoch, Japonii, Węgier czy Grecji. 
Tak było do wybuchu II wojny świato-
wej, kiedy to «domniemani sojusznicy» 
wystawili nas Hitlerowi „na zająca” !!!

Brak dokładnej  
wyceny strat

Ludwik Staszyński, poza bogato 
udokumentowanym opisem prześlado-
wań, jakie spotkały Polaków pod obie-
ma okupacjami, niemiecką i sowiecką , 
wskazuje na fakt, że do chwili obecnej 
nie policzono dokładnie strat osobo-
wych (ani Polaków, ani obywateli II RP 
innych narodowości, poza żydowską) 
na terenach objętych okupacją sowie-
cką. Odnosi się też do problemów zwią-
zanych z rzetelnym wyliczeniem strat 
materialnych i skandalicznych „rozli-
czeń” reparacji wojennych, dokonywa-
nych z PRL przez ZSRR.

O ile straty materialne na terenie 
okupacji niemieckiej zostały raczej 
poprawnie wyliczone w opublikowa-

nym w styczniu 1947 r. sprawozdaniu 
Biura Odszkodowań Wojennych przy 
Radzie Ministrów PRL, to wiadomo, że 
w grudniu 1946 r. Jakub Berman (wów-
czas druga osoba w kraju po B. Bierucie, 
odpowiedzialny m.in. za sprawy bez-
pieczeństwa) „odgórnie” polecił ustalić 
liczbę śmiertelnych ofiar II wojny świa-
towej na 6 mln. osób. Szacunek liczby 
ofiar wśród mieszkańców Kresów 
Wschodnich został przez BOW zani-
żony, zaś w przyjętej metodologii ob-
liczeń w ogóle nie uwzględniono ofiar 
innych narodowości, aniżeli polska 
i żydowska. (Według oceny prof. Pawła 
Wieczorkiewicza, w okresie II wojny 
światowej zginęło ok.7,5 mln. obywate-
li polskich, wśród których ok.1,5 mln. 
to ofiary najazdu i okupacji sowieckiej 
Kresów Wschodnich). Z prostego wyli-
czenia wynika, że nie wiadomo, co się 
tam stało z 38 proc.(ok.2 mln.) Pola-
ków, mieszkańców tamtych terenów.

Według BOW straty gospodarcze 
sięgnęły 38 proc. wartości majątku na-
rodowego ( – dla porównania: we Fran-
cji 1,5 proc, w Wielkiej Brytanii 0,8 
proc.), na ogólną kwotę 258,4 mld. zł 
(w cenach z 1 września 1939 r.). Była to 
suma prawie 15 krotnie większa, aniżeli 
cały dochód narodowy Polski w 1938 
r. (17,7 mld. zł.) Ale w sprawozdaniu 
BOW nie zawarto wiarygodnych da-
nych o materialnych stratach państwa 
polskiego na Kresach i o stratach ma-
terialnych ludności kresowej.

Trzy razy…  
za Ziemie Odzyskane

W Poczdamie ustalono, że od-
szkodowania wojenne ma uzyskać 
ZSRR ze swojej strefy okupacyjnej 
i z zachodnich stref okupacyjnych na 
sumę (ówczesnych) 20 mld USD. Pol-
sce «zapewniono» 15 proc. reparacji 

uzyskanych przez Sowietów (i za ich 
pośrednictwem)! Z dzisiejszej per-
spektywy widać, że nawet dostawy 
w ramach charytatywnej pomocy dla 
Polski z UNRRA– trwające tylko pół-
tora roku i oszacowane na wartość 
471 mln. USD – grubo przekroczyły 
wartość reparacji, jakie Polska otrzy-
mała do końca 1953 r. Natomiast w ra-
mach « dziwacznego „wyrównania” 
rzekomych różnic pomiędzy wartoś-
cią zabranych przez ZSRR polskich 
ziem wschodnich, a wartością ponad 
dwukrotnie mniejszego terytorium na 
Zachodzie i Północy» przekazaliśmy 
sowietom na mocy „umowy repara-
cyjnej” 49,5 mln. ton węgla ( po 1,22 
USD za tonę, przy cenie rynkowej 10 
USD za tonę. Nie pokrywało to nawet 
kosztów transportu węgla do sowie-
ckiej granicy) – na czym straciliśmy 
836 mld. USD – co ostatecznie prze-
wyższyło wartość przekazanych nam 
przez ZSRR kwot reparacyjnych od 
Niemiec.

Gwoli prawdy należy tu dodać, że 
wskutek interwencji przez W. Gomółkę 
w 1956 r. rząd sowiecki uznał częściowo 
za słuszne pretensje PRL , wyceniając 
nasze straty na sumę 500 mln. USD .

Tak więc za tzw. Ziemie Odzyska-
ne zapłaciliśmy naszym «sąsiadom» 
trzykrotnie: utratą Kresów Wschod-
nich, wieloletnimi dostawami węgla 
prawie bez zapłaty oraz wielkimi kosz-
tami odbudowy i zagospodarowania 
Ziem Zachodnich i Północnych, które 
otrzymaliśmy obrabowane przez woj-
ska sowieckie i zniszczone w 75 proc. 
Zaś ustalone w umowie reparacyjnej 
z ZSRR odszkodowania dla Polski 
składały się m.in. z zakładów przemy-
słowych, będących w rzeczywistości « 
pustymi skorupami» bez wyposażenia, 
które zostało wcześniej zdemontowane 
przez tzw. trofiejne komanda wojsk so-
wieckich.

Przemilczanie  
odszkodowań

Do dzisiaj pozostaje otwarta kwe-
stia odszkodowań wojennych od 
Niemiec. Gdy z przyczyn propagan-
dowych, po robotniczym Powstaniu 
Berlińskim w 1953 r, ZSRR zadekla-
rowało (ponoć po uzgodnieniu z rzą-
dem PRL) zakończenie pobierania 
reparacji od NRD «w jakiejkolwiek 
postaci» – Bolesław Bierut  złożył 
podobne oświadczenie, lecz w nie-
zrozumiały sposób odnosząc tę ini-
cjatywę (rezygnacji z odszkodowań) 
«w ogóle do Niemiec». Unieważnić 
to oświadczenie i powrócić do spra-
wy odszkodowań chciały władze par-
tyjne w 1970 r. Wtedy okazało się, 
że w «pewnych archiwach» brak jest 
źródłowych dokumentów, związa-
nych z wyceną dokonaną przez Biu-
ro Odszkodowań Wojennych – ponoć 
«poszły one na przemiał». 

Do tej samej sprawy powrócił Sejm 
RP 10 września 2004 r, podejmując 
stosowna uchwałę (przyjętą prawie 
jednogłośnie).  Jednak ówcześni pre-
mier Marek Belka i minister spraw 
zagranicznych, Włodzimierz Cimo-
szewicz na konferencji prasowej 
stwierdzili wówczas, że (cytat) „ta 
uchwała Sejmu nie jest dla nas pra-
wem”. Cimoszewicz dodał ponadto 
(sic!): „..polskie roszczenia wojenne 
zostały zaspokojone przez przeję-
cie Ziem Zachodnich i Północnych, 
a pozostałych rząd się zrzekł w 1953 
r i potwierdził to w 1968 r”. Jednak 
droga do odszkodowań, w myśl pra-
wa międzynarodowego, pozostaje dla 
Polski nadal otwarta.

Natomiast warto dodać, że od cza-
sów zakończenia II wojny światowej, 
żadna osoba publiczna nie zająknęła 
się nawet na temat ewentualnych, 
nawet symbolicznych odszkodowań 
od Rosji – jako prawnego sukcesora 
ZSRR.  

Tekst i fot.
 CEZARY BUNIKIEWICZ

Uczestniczyłem w werni-
sażu wspaniałej wystawy 
„Usque ad finem. Książę 

Józef Poniatowski w Bitwie Na-
rodów pod Lipskiem” w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie. Tą 
wyjątkową ekspozycję zorganizowaną 
w 250-rocznicę urodzin i 200-rocznicę 
śmierci księcia Józefa Poniatowskiego 
pod Lipskiem otworzył uroczyście pre-
zydent Bronisław Komorowski.

   Książę Józef Poniatowski, bratanek 
ostatniego króla Polski – Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, naczelny wódz 
oraz minister wojny Księstwa Warszaw-
skiego, marszałek Francji, ciężko ranny 
w bitwie pod Lipskiem, utonął w nurtach 
wezbranej rzeki Elstery 19 października 
1813 roku. Do końca pozostał wierny 
cesarzowi Francuzów, ponieważ widział 
w nim męża opatrznościowego, który 
pomoże odzyskać będącej pod zaborami 
Polsce niepodległość. 

Jego postawa w dniach 16-19 paź-
dziernika 1813 roku podczas pamiętnej 
bitwy narodów pod Lipskiem, w której 
porzucali Napoleona kolejni sprzymie-
rzeńcy, była budująca. Książę Józef Po-
niatowski na  propozycję żołnierzy, by w 
krytycznych minutach ratował sam siebie 
odpowiedział: „Bóg mi powierzył honor 
Polaków, Bogu samemu go oddam”...

Honor nade wszystko kierował jego 
postępowaniem w dramatycznych mo-
mentach życia, zarówno w młodości w 
wojnie, w obronie Konstytucji 3 Maja, 
kiedy to z oburzeniem przyjął wieść o 
przystąpieniu do grupy Targowiczan  
stryja, króla Stanisława Augusta i mimo 
nalegań swojego protektora złożył dymi-
sję i zwrócił ordery.

Prezydent Bronisław Komorow-
ski otwierając wystawę podkreślił, że 
warto podtrzymywać pamięć o księciu 
Józefie Poniatowskim, bo to postać 

niezwykła wykraczająca swoim do-
robkiem, oddziaływaniem, życiory-
sem, postawą, legendą, poza obszar 
polskiej kultury i tradycji wojskowej. 
Książę Poniatowski był człowiekiem 
wybitnym. Wybitnym wojskowym, 
ale także świetnym organizatorem i 
administratorem. Był ówczesnym mi-
nistrem wojsk polskich, człowiekiem, 
który potrafi myśleć strategicznie. Był 
człowiekiem niesłychanie odpowie-
dzialnym, dlatego warto go czynić w 
dalszym ciągu wzorcem do naślado-
wania – powiedział prezydent. 

Prezydent Bronisław Komorowski i 
ambasador Francji w Polsce, Pierre Buh-
ler po wernisażu w muzeum złożyli kwia-
ty przy pomniku Józefa Poniatowskiego 
przed Pałacem Prezydenckim. Ambasa-
dor P.Buhler zwrócił uwagę, że Józef 
Poniatowski był jedynym generałem 
obcego państwa, który otrzymał buła-
wę marszałka Cesarstwa Francuskiego 
i był znamienitym przykładem bliskich 
więzi jakie od dawna łączyły nasze woj-
ska.

Książę J. Poniatowski całym swoim ży-
ciem zdobył miłość wojska  i powszechne 
uznanie narodu. To go pośmiertnie za-
prowadziło na Wawel między monarsze 
sarkofagi, co nie dane było jego królew-
skiemu stryjowi. Ten wielki, szlachetny 
człowiek ucieleśnia najszczytniejsze 
polskie cnoty i przymioty. Jest patronem 
licznych jednostek wojskowych, szkół, 
placów, ulic oraz instytucji publicznych.  

                                                             
      JERZY  WOJCIEWSKI

Od lewej siedzą: L. Staszyński i K. Lachowski.



SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 11 (561)            Str. 7

l�Prawo na co dzień l

HANDEL 2013

CO PISZĄ INNI?

Zadowolenie 
z małych sklepów

Urlop wychowawczy

Pomocnik 

CIEKAWOSTKI

Z najnowszych badań wynika, że 
satysfakcja z życia w polskich 
miastach opiera się m.in. na zado-

woleniu z małego handlu detalicznego. 
W tej kategorii jesteśmy absolutnym 
liderem – mówi na łamach „Gazety Wy-
borczej” z 22 października br. socjolog 
miasta Paweł Kubicki z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Zdaniem Pawła Kubickiego osiedlo-
we sklepy pełnią kluczową rolę w kształ-
towaniu społeczności lokalnej. Codzien-

ne zakupy nie są wyłącznie bezosobową 
wymianą handlową, bo ludzie przy ich 
okazji rozmawiają ze sobą. W sklepie 
tworzą się relacje międzyludzkie, lokal-
ne więzi między mieszkańcami. Ludzie 
doceniają sklepy, które nie należą do sie-
ci handlowych. 

Socjolog podkreśla, że obiekty sieci 
dyskontów i sklepów spożywczo-mo-
nopolowych w większości przypadków 
wyglądają łudząco podobnie, przez co 
klient czuje się tam identycznie. Kasje-
rzy obsługują tam szybko i zazwyczaj 
dość bezosobowo. W ten sposób miej-
sca te zatracają tak ważną dla społecz-
ności lokalnej swojskość – czytamy 
w „GW”.

Paweł Kubicki uważa także, że ma-
gistraty nie powinny polegać wyłącznie 
na niewidzialnej ręce rynku, bo wtedy 
zawsze wygrywa większy i silniejszy. 

Miasta i gminy powinny regulować han-
del na swoim terenie. Skoro ten mały 
lokalny sklep jest tak cenny dla miesz-
kańców osiedli, warto go wesprzeć, 
np. preferencyjnymi czynszami czy też 
ograniczeniami dla sklepów wielkopo-
wierzchniowych zapisanymi w warun-
kach przetargu czy też w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go.

„Biedronka” może wprowadzić 
płatności kartami od połowy przy-
szłego roku – informuje polskieradio.
pl 25 października. To kolejna przeło-
mowa zmiana w tej sieci sklepów. Od 
kilku dni w kasach dyskontu można 

już płacić telefonem. Jak przypomina 
polskieradio.pl, „Biedronka” to ostat-
nia duża sieć sklepów, która z powodu 
wysokich prowizji nie akceptuje kart 
płatniczych. Zmiany nadchodzą jed-
nak wielkimi krokami.

W połowie października prezydent 
Bronisław Komorowski podpisał nowe-
lizację ustawy dotyczącej usług płatni-
czych, za sprawą której od stycznia 2014 
r. organizacje płatnicze, jak Visa czy Ma-
stercard, będą miały pół roku na obniże-
nie stawek opłat interchange do 0,5 proc. 
wartości transakcji.

– Nigdy nie broniliśmy się przed kar-
tami, jako formą płatności. My bronili-
śmy się przed kosztami, które naszym 
zdaniem są niezasadnie wysokie. Ale 
jeżeli te koszty będą odpowiednio niższe 
to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kar-
ty płatnicze były w naszej sieci – powie-

dział Alfred Kubczak dyrektor ds. korpo-
racyjnych Jeronimo Martins Polska.

Jak dodaje, pół procent prowizji in-
terchange to poziom od którego „warto 
zacząć rozważać taką możliwość”. Kil-
ka dni temu „Biedronka” udostępniła 
dla klientów nowy system do obsługi 
płatności mobilnych – iKASA. Na razie 
płacić za pomocą telefonu mogą klienci 
posiadający rachunki w bankach Alior, 
Getin oraz Pekao. – Wprowadzenie płat-
ności mobilnych to kolejny krok w celu 
podnoszenia komfortu zakupów w sieci 
sklepów Biedronka. Płatności telefo-
nem to szybka, łatwa i bezpieczna me-
toda, a jednocześnie taka, która pozwala 

uniknąć kosztu opłaty interchange, jak 
ma to miejsce w przypadku transakcji 
kartami płatniczymi – powiedział dyrek-
tor generalny sieci sklepów Biedronka 
Tomasz Suchański. Płatności mobilne 
w sklepach Biedronka nie wiążą się dla 
klienta z żadnymi dodatkowymi opłata-
mi. Zarówno ściągnięcie aplikacji, jak 
i wykonanie transakcji jest bezpłatne. 
Jedyny koszt po stronie klienta, to koszt 
transmisji danych, który uzależniony jest 
od operatora.

Jeronino Martins to portugalska grupa 
działająca w sektorze FMCG. Jest właś-
cicielem sieci Biedronka – największej 
sieci detalicznej w Polsce. W październi-
ku ub.r. grupa otworzyła w Polsce 2000. 
sklep, a jej plany przewidują osiągnię-
cie 3000 sklepów pod marką Biedronka 
w 2015 r.

 Opr. red. 

Korzyści materialne są najbardziej 
istotne dla uczestników programów 
lojalnościowych.  Polskim konsu-
mentom korzystającym z programów 
lojalnościowych najbardziej zależy na 
gotówce, czy to w postaci rabatu, zniż-
ki czy bonu na zakupy. W ciągu ostat-
niego roku widać niewielki wzrost od-
setka osób aktywnych w programach. 
Jednocześnie uczestnicy programów 
lojalnościowych przyznają, że ich lo-
jalność w stosunku do marki, z której 
programu korzystają ma głównie cha-
rakter transakcyjny – wynika z naj-
nowszego Monitora Programów Lo-
jalnościowych ARC Rynek i Opinia.

Odsetek polskich konsumentów, 
którzy deklarują udział w przynaj-

mniej jednym programie lojalnoś-
ciowym od kilku lat utrzymuje się 
na podobnym poziomie – około 50 
proc. (2013 – 53 proc.). Jednocześnie 
zmienia się stosunek konsumentów 
do programów. Konsumenci w coraz 
większym stopniu są zainteresowani 
korzyściami materialnymi, o których 
wyborze sami decydują – w stosunku 
do ubiegłego roku znacząco wzrosła 
atrakcyjność nagród będących niejako 
substytutem gotówki. W przypadku 
benefitów niematerialnych, najwyżej 
cenioną wartością wśród uczestników 
jest otrzymywanie, wcześniej niż po-
zostali klienci, informacji o wyprzeda-
żach i eventach. 

– Nasze badanie dotyczące pro-
gramów lojalnościowych potwierdza 
popularyzację coraz powszechniej-
szej idei ‘smart shoppingu’, w ramach 
której konsumenci bardziej uważnie 
i zdecydowanie mniej spontanicznie 
podchodzą do swoich zakupów. Wi-
dać to choćby w preferencji benefitów 
uzyskiwanych z programów lojalnoś-
ciowych oraz w niedużym, ale jednak 
wzroście aktywności w ramach pro-
gramu. Konsumenci skłaniając się ku 
benefitom związanym z gotówką czy 
rabatami dają wyraz temu, że to oni 
chcą decydować, w jaki sposób wy-
dadzą uzyskane pieniądze będące na-
grodą za to, że robią zakupy w danym 
sklepie – mówi dr Adam Czarnecki 
z ARC Rynek i Opinia.

W ciągu ostatniego roku wyraźnie 
zmalał odsetek osób zupełnie nie in-
teresujących się programem lojalnoś-
ciowym, w którym uczestniczą, nieco 
zwiększył się odsetek osób, które są 
aktywne w programie. W tegorocz-
nym badaniu zdecydowanie widoczny 
jest wzrost chęci chronienia własnych 
danych osobowych i prywatności. 

Największą barierą wejścia do progra-
mu jest dla konsumentów konieczność 
przekazania jakichkolwiek danych 
osobowych. 

Handel żywnością w internecie 
wciąż uzupełnieniem oferty sklepów 
stacjonarnych.  – Polscy klienci pre-
ferują zakup żywności w sklepach 
tradycyjnych. Handel online wciąż 
traktowany jest jako rozszerzenie ich 
oferty – mówi w rozmowie z porta-
lem dlahandlu.pl Agata Czarnecka, 
senior konsultant CBRE. – Klienci, 
którzy coraz bardziej zwracają uwagę 
na jakość towaru, wolą sami wybrać 
produkty, szczególnie te świeże. Han-
del żywnością w internecie jest sto-
sunkowo nowym zjawiskiem i trudno 
prognozować jak będą się zwiększać 
rynkowe udziały tej formy sprzeda-
ży. Na pewno rośnie ona w okresach 
przedświątecznych. Wirtualnie kupuje 

klient zapracowany, chcący oszczędzić 
czas i mający duże zaufanie do sieci. 
Dobrym rozwiązaniem jest wprowa-
dzenie możliwości odbioru zamówie-
nia w tzw. punktach odbioru. Taką 
usługę planuje uruchomić sklep Fri-
sco.pl. Najchętniej kupujemy w sieci 
sprzęt AGD/RTV oraz odzież – dodaje 
Agata Czarnecka.

Wielki handel stawia na własną 
logistykę i współpracę z producenta-
mi, a małych sklepów ubywa. Hur-
towniom spadają marże, część znika 
z rynku. Najpewniejszym kierun-
kiem rozwoju staje się specjalizacja 
– pisze „Dziennik Gazeta Prawna” 
14 października. W ciągu ostatnich 
trzech lat zarejestrowano w kraju 8 tys. 
hurtowni spożywczych. W tym samym 
czasie zniknęło ich 8158. Oznacza to, 
że rynek zmalał o 2 proc. i dziś dzia-
łalność w tym segmencie prowadzi ok. 
35 tys. podmiotów – wynika z raportu 
przygotowanego dla DGP przez Bis-
node D&B Polska. Najwięcej ubyło 
nie wyspecjalizowanych hurtowni ar-
tykułów żywnościowych – 533, z cze-
go 98 w tym roku. Po ok. 100 zmalała 
też liczba hurtowni z rybami czy z wy-
robami tytoniowymi. Zmiany na rynku 
detalicznym nie oszczędziły też placó-
wek specjalizujących się w sprzedaży 
mięsa i wędlin. Tych na przestrzeni 
ostatnich trzech lat ubyło w sumie 30. 
Na rynku coraz trudniej działać jest 
też agentom zajmującym się hurtową 
sprzedażą żywności. Tych tylko w tym 
roku zniknęło już 127 – pisze „DGP”.

Coraz mniejsza liczba małych skle-
pów to nie największy problem hur-
towni. Tracą też odbiorców po stronie 
dużych sieci, które stawiają na włas-
ną logistykę. Nie wszyscy są jednak 
skazani na porażkę. Specjalizacja – to 

Korzyści lojalnościowe

Wielka ekspansja na polski 
rynek dwóch potężnych por-
tugalskich firm handlowych, 

które w detalu ukrywają się pod polską 
marką Biedronka, a w hurcie pod róż-
nymi nazwami, m.in. Eurocash, Tradis, 
PSD i GAMA, każe przyjrzeć się ich 
wielowiekowym tradycjom, z których 
zapewne czerpią inspirację. Teraz na 
polskim kierunku. Nazwa pewnej sieci 
sklepów spożywczych pod patronatem 
Portugalczyków brzmi identycznie 
jak nazwisko największego zdobywcy 
portugalskiej konkwisty VASCO DA 
GAMA. Usynowil on swego pomoc-

nika z Polski, późniejszego 
ulubieńca króla Portugalii, 
nadając mu imię Gaspar da 
Gama…  

Oto co mówi popularna 
Wikipedia. Opisuje w ha-
śle pt. „Portugalskie impe-
rium handlowe”, niezwykle 
ciekawe dzieje tej globalnej 
konkwisty, czyli „historii z pie-
przem”:  	

„Portugalia	 była	 pierwszym	 na	
świecie	 państwem	 prowadzącym	 poli-
tykę	 kolonialną	 (od	 1415)	 i	 ostatnim,	
które	 ją	 zakończyło	 (1999)	 (z	 wyjąt-
kiem	 Francji).	 Wraz	 z	 zakończeniem	
rekonkwisty	 w	 prowincjach	 Algarve	
i	 Alentejo,	 kraj	 ten	 kontynuował	 eks-
pansję	 chrześcijaństwa	 poprzez	 eks-
plorację	 wybrzeży	 Afryki.	 W	 połowie	
XVI	wieku	to	niewielkie	królestwo	było	
niekwestionowanym	liderem	globalne-
go	handlu./…/”

„Najdalej idącym skutkiem kró-
lewskiej polityki była słynna wyprawa 
VASCO DA GAMY z lat 1497-99,	który	
korzystając	z	utartych	przez	swoich	po-
przedników	szlaków	dotarł	drogą	mor-
ską	do	hinduskiego	portu	Kalikat.	Mało 
znany jest polski epizod tej przełomo-
wej dla Europy ekspedycji w osobie 

przybranego syna Vasco i ulubieńca 
późniejszego króla Manuela I, nieja-
kiego Gaspara da Gamy – poznańskie-
go Żyda w służbie Portugalii[1]	 Nie-
wielki	 ładunek	 pieprzu,	 przywieziony	
z	tej	wyprawy	pozwolił	na	wybudowanie	
w	lizbońskiej	dzielnicy	Belém	(dosł.	Bet-
lejem)	okazałego	Klasztoru	Hieronimi-
tów.	Ekspedycja	Vasco	da	Gamy	zaprze-
czyła	 również	 jednoznacznie	 teoriom	
niektórych	średniowiecznych	uczonych,	
według	których	Afryka	w	ogóle	nie	po-
siadała	południowego	przylądka	i	łączy-
ła	się	z	ziemią	zwaną	Terra Incognita.

Za	 panowania	 Manuela	 I	 Szczęśli-
wego	 (1495-1521)	 potęga	 portugalska	
sięgnęła	 zenitu.	 Udział	 tego	 państwa	
w	 zyskach	 z	 handlu	 światowego	 wyno-
sił	 w	 tym	 czasie	 około	 20%.	 Monarcha	

planował	 nawet	 zjedno-
czenie	 Półwyspu	 Iberyj-
skiego	pod	berłem	dynastii	

Avis.	 Na	 mocy	 zawartego	
w	 Tordesillas	 (1494)	 traktatu	

pokojowego	 z	 Kastylią,	 który	
kończył	toczące	się	od	lat	spory	

terytorialne	 między	 mocarstwa-
mi,	Portugalia	otrzymała	szeroką	
strefę	 wpływów,	 rozciągającą	 się	
od	południka	oddalonego	o	370	

mil	na	zachód	od	Wysp	Zielonego	Przy-
lądka.	 Mimo	 nasilających	 się	 z	 czasem	
protestów	 innych	 państw[2],	 w	 posiada-
niu	Lizbony	znalazły	się	lepiej	wówczas	
znane	tereny	Afryki,	Indii	(zwanych	od	
tego	czasu	Indiami	Portugalskimi),	Da-
lekiego	 Wschodu	 a	 także	 nie	 odkryta	
jeszcze	Brazylia,	do	której	przypadkowo	
dotarła	 w	 1500	 roku	 ekspedycja	 han-
dlowa	 Pedro	 Álvaresa	 Cabral.	 13	 okrę-
tów	 z	 1200	 marynarzami	 na	 pokładzie	
miało za zadanie założyć sieć faktorii 
kupieckich na wybrzeżu dzisiejszego 
stanu Kerala /…/”

W przypisach do tego hasła Wikipe-
dia pisze: 

1. „Gdy załoga Vasco da Gamy szy-
kowała się już do powrotu, na jej okrę-
cie flagowym, manewrującym w pobliżu 
półwyspu Angediva zjawił się jakiś czło-
wiek, który dobrze mówił po wenecku. 
Ubrany był w płótno, miał piękny tur-
ban na głowie, miecz u pasa. Zaledwie 
wyskoczył na ląd, uściskał serdecznie 
komendanta i kapitanów, opowiedział 
nam, że jest chrześcijaninem z Zachodu 
i we wczesnej młodości przybył do tego 
kraju. Obecnie znajduje się w służbie 
u pewnego szlachcica mauretańskiego 
(...).	 Zatem zaczął opowiadać początek 
swojego życia. Mówią, że w roku 1450 
król polski kazał ogłosić w całym swym 
królestwie, aby wszyscy Żydzi, którzy się 
tam znajdowali, stali się chrześcijana-
mi w ciągu 30 dni, albo żeby wyjechali 
z jego królestwa, a po upływie tego ter-
minu ci, którzy się tam znajdą, zostaną 
spaleni. To było przyczyną, że większa 
część Żydów wyjechała z tego królestwa 
do różnych ludów, a wraz z nimi wyje-
chali jego ojciec i matka, którzy mieszkali 
w pewnym mieście Posna. Przybyli oni do 
Jerozolimy, a stamtąd pojechali do Alek-
sandrii, gdzie on się urodził”	–	kronika 
Joăo de Barros.

2.	 “Bez Żydka z Poznania do Indji 
krążącego a chrztem Gasparda da Gama 
zwanego, Vasco da Gama 1498 i Ka-
bral 1500 nie mieliby tego powodzenia 
w swych wyprawach, jakie on im zjed-
nał”	–	Joachim Lelewel.”

O tym kim był GASPAR DA 
GAMA, objaśnia Wikipedia: „…We-
dług	 najpopularniejszej	 wersji	 opuścił	
Polskę	razem	z	rodzicami,	gdy	tumulty	
antyżydowskie	 kazały	 przyjąć	 chrześ-
cijaństwo	(król	polski	nigdy	nie	wydał	
takiego	 nakazu).	 Od	 tamtej	 pory	 tułał	
się	po	świecie.	Przebywał	w	Palestynie,	
Aleksandrii	 (miał	 tam	 przyjąć	 islam),	
Indiach.	 Będąc	 szpiegiem	 na	 usługach	
władcy	 Goa,	 został	 schwytany	 przez	
Vasco	 da	 Gamę	 i	 zmuszony	 do	 przy-
jęcia	chrześcijaństwa.	Wraz z chrztem 
przyjął jego nazwisko (Vasco da 
Gama był prawdopodobnie jego oj-
cem chrzestnym).	 Podróżując	 już	 na	
usługach	 portugalskich	 dotarł	 m.in.	
do	Afryki	Wschodniej,	 Indochin,	Cej-
lonu,	 Jawy.	 Służył	 w	 kilku	 wyprawach	
portugalskich	 jako	 tłumacz	 i	 znawca	
miejscowych	 obyczajów.	 Doskona-
le	 znał	 wybrzeża	 Afryki	 Wschodniej,	
co	 w	 pierwszych	 latach	 po	 przetarciu	
szlaku	przez	Vasco	da	Gamę	pomagało	
portugalskim	 żeglarzom	 w	 docieraniu	
do	Indii	słabo	jeszcze	znaną	drogą…”

Ten wyznawca po kolei trzech religii, 
jest obecnie promowany na portalu po-
znańskiej gminy żydowskiej, w tamtej-
szej prasie i telewizji, a pewien pozna-
niak Ł.P.Kozłowski chce by pomocnika 
konkwisty uhonorować  pomnikiem 
w rodzinnym mieście…  Czy jako ideo-
wy wzorzec dla młodzieży?...

SZPERACZ

W Dzienniku Ustaw z dnia 
5 września 2013 r., pod 
poz. 1028 opublikowano 

ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy wprowa-
dzającą zmiany w urlopach wycho-
wawczych, które obowiązują od 1 
października 2013 r. Ponadto zostało 
wydane Rozporządzenie MIPS z dnia 
19.09.2013r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania urlopu wycho-
wawczego opublikowane w Dz.U. z 
2013r.,poz.1139. Nowy akt prawny za-
stąpił dotychczasowe rozporządzenie 
w tej samej sprawie z dnia 16 grudnia 
2003 r. (Dz. U. nr 230, poz. 2291). 

Pracownik zatrudniony co najmniej 
6 miesięcy ma prawo do urlopu wycho-
wawczego w celu sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem. Do sześciomie-
sięcznego okresu zatrudnienia wlicza się 
poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar 
urlopu wychowawczego wynosi do 36 
miesięcy. Urlop jest udzielany na okres 
nie dłuższy niż do ukończenia przez dzie-

cko 5 roku życia. Jeżeli z powodu stanu 
zdrowia potwierdzonego orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub stopniu niepeł-
nosprawności dziecko wymaga osobistej 
opieki pracownika, niezależnie od urlopu, 
o którym mowa wyżej, może być udzie-
lony urlop wychowawczy w wymiarze do 
36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy 
niż do ukończenia przez dziecko 18 roku 
życia. 

Każdemu z rodziców lub opiekunów 
dziecka przysługuje wyłączne prawo do 
jednego miesiąca urlopu wychowawczego 
z wymiaru urlopu określonego powyżej. 
Prawa tego nie można przenieść na dru-
giego z rodziców lub opiekunów dziecka. 
Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą 
jednocześnie korzystać z urlopu wycho-
wawczego przez okres nie przekraczają-
cy 4 miesięcy. Urlopu wychowawczego 
udziela się na wniosek pracownika. 

Wniosek o udzielenie urlopu wycho-
wawczego składa się pracodawcy w for-
mie pisemnej na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem okresu, w którym zamie-
rza się korzystać z tego urlopu. Wniosek 
o udzielenie urlopu wychowawczego 
zawiera: wskazanie daty rozpoczęcia 
i zakończenia urlopu wychowawczego,  
wskazanie okresu urlopu wychowawcze-
go, który dotychczas został wykorzystany 
na dane dziecko, określenie liczby części 

słowo klucz. Rośnie liczba hurtowni 
z alkoholami czy mlekiem i nabiałem. 
Pierwszych w ostatnich trzech latach 
przybyło 127, a drugich 121 – czyta-
my w „DGP”.

Opr.red.

urlopu wychowawczego, z których do-
tychczas skorzystano na dane dziecko. 
Nowością jest wymóg wskazania we 
wniosku liczby części urlopu wychowaw-
czego, z których dotychczas skorzystano 
na dane dziecko. Do wniosku o udziele-
nie urlopu wychowawczego dołącza się 
także pisemne oświadczenie drugiego 
rodzica lub opiekuna dziecka o okresie, 
w którym zamierza on korzystać z urlopu 
wychowawczego, jeżeli zamiarem rodzi-
ców lub opiekunów dziecka jest jedno-
czesne korzystanie z tego urlopu. 

Urlop wychowawczy może być wy-
korzystany najwyżej w 5 częściach. 
Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wy-
chowawczego został złożony bez zacho-
wania dwutygodniowego terminu, ur-
lopu udziela się nie później niż z dniem 
upływu dwóch tygodni od dnia złożenia  
wniosku.  W przypadku złożenia wniosku 
o udzielenie urlopu wychowawczego po 
dokonaniu czynności prawnej zmierzają-
cej do rozwiązania umowy o pracę, urlo-
pu udziela się na okres nie dłuższy niż do 

dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek 
dokonania tej czynności.

Pracownik może wycofać wnio-
sek o udzielenie urlopu wychowaw-
czego nie później niż na 7 dni przed 
rozpoczęciem tego urlopu, składając 
pracodawcy pisemne oświadczenie 
w tej sprawie. Bieg przedawnienia 
roszczenia o urlop wypoczynkowy nie 
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega za-
wieszeniu na czas korzystania z urlopu 
wychowawczego. 

Rodzice lub opiekunowie dziecka, któ-
rzy do 1 października 2013 r. jednocześnie 
korzystali z urlopu wychowawczego na 
dane dziecko, od tego dnia mają prawo 
do jednoczesnego korzystania z takiego 
urlopu w wymiarze stanowiącym różnicę 
między nowym wymiarem (nie przekra-
czającym 4 miesięcy), a wymiarem urlopu 
wychowawczego wykorzystanym jedno-
cześnie na dane dziecko. Ponadto rodzi-
ce lub opiekunowie dziecka, którzy do  1 
października 2013 r. korzystali z urlopu 
wychowawczego na dane dziecko w częś-
ciach, od 1 października 2013 r. mają 
prawo do wykorzystywania takiego urlo-
pu w liczbie części stanowiącej różnicę 
między nową liczbą części, a liczbą części 
urlopu wychowawczego wykorzystaną na 
dane dziecko.

MONIKA BOBKE

konkwisty
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Aforyzmy
v�To, czym jesteśmy dla ludzi,
jest ważniejsze niż to,
czym jesteśmy we własnych oczach.
  Z.Nałkowska

v�Ten, kto ma spokojne 
i pogodne usposobienie,
łatwiej przyjmuje starość.
  Platon

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV
Miesiąc listopad nie dodaje 
optymizmu, ale funkcjonować 
trzeba. Wyzwalanie dobrego
humoru przez samego siebie 

pomoże przetrwać najgorsze. Nie podej-
muj trudnych decyzji.

Byk 21.IV–21.V
Nie odrzucaj rad sprawdzo-
nych przyjaciół i niczego nie 
zmieniaj w swojej działalności.

Wiele dobrego zaskoczy cię w życiu oso-
bistym. Postaraj się niczego nie zepsuć.

Bliźnięta 22.V–21.VI
Pracowity miesiąc. Zaufaj 
swojej intuicji i nie obawiaj się 
popełnienia błędów. Zachowaj

właściwe proporcje między wysiłkiem a od-
poczynkiem. Zadbaj o lepszy stan zdrowia.

Rak 22.VI–22.VII
Możesz liczyć na sukces 
w materialnej sferze życia. 
Unikaj jednak zbyt orygi-

nalnych pomysłów na życie. Aura 
gwiezdna skłoni cię do spotkań w szer-
szym gronie. 

Lew 23.VII–22.VIII
Ogromna chęć samorea-
lizacji przesłoni ci świat. 
Bądź sobą, ale pamiętaj, że

twój optymizm prowadzi do zmian w 
twoim życiu. Są one dobre, jeżeli właści-
wie ocenisz swoje możliwości. 

Panna 23.VIII–22.IX
Problemów życiowych nie roz-
wiążesz krytykując i obarcza-
jąc winą innych. Najlepszym

wyjściem jest uwierzyć w siebie. Postaraj 
się odróżnić aktywność od agresji.

S M A K I   W A R S Z A W Y

AKWARIUM
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ 

Waga 23.IX–23.X
Jesienna aura nie sprzy-
ja dobrym przedsięwzię-
ciom. Naładowane latem

akumulatory trochę się wyczerpały  co nie 
znaczy ,że można spocząć na laurach.

Skorpion 24.X –22.XI
Listopad z reguły jest dla 
ciebie miesiącem bardzo do-
brym. Jesienna aura nie za-

szkodzi  w podejmowaniu trafnych decy-
zji. Istotnymi będą sprawy zdrowotne.

Strzelec 23.XI–23.XII
Ważne decyzje podejmij do-
piero pod koniec miesiąca. 
Co nagle, to po diable! Okres

lepszego samopoczucia, ale i troski 
o zdrowie. Dobra kondycja to przebywa-
nie z naturą.

Koziorożec 24.XII–20.I
Trudne sprawy rozwiązuj 
sam, mając baczenie na po-
zostałych. Czasem pomoc 

rodziny może być potrzebna. Wysiłek 
i odpoczynek powinny być w równowa-
dze.

Wodnik 21.I–20.II
By się spełnić nie zamykaj 
się w kręgu drobnych spraw. 
To od ciebie zależy jaką drogę

wybierzesz. Być może uda ci się uporać 
z nawiedzającymi cię problemami zdro-
wotnymi.

Ryby 21.II–20.III
Miesiąc nie sprzyja żadnym 
zmianom, a szczególności 
w podejmowaniu raptownych 

działań w sferze inwestycji. Planowanie 
na przyszłość ma swoje zalety.

�KRZYŻÓWKA nr 11 z hasłem �
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Otocinclus Vittatus

Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w  
kolejności od 1–11 utworzą hasło:

Poziomo: 1)  kiedyś u Tadka, 5) 
wszechświat, 8) rysunek na ciele,  9) 
mały turkus, 10) Park w Warszawie, 
11) obsługuje samolot, 13) członek 
grupy etnicznej a Amer. Płn.   16) zjadły 
Popiela, 20) instrument strunowy, 23) 
miejsce  odlotów, 24) dział mechaniki, 
25) niezbędny na dokumencie, 26) in-
aczej dziwaczek, bylina, 27) syn bogini 
Tetydy.

Pionowo: 1) minister Korony Królest-
wa Polskiego, 2) krasomówstwo, 3) 
mieszkanka Afryki, 4) choroba układu 
oddechowego, 5) marka lodów, 6) ele-
ment broni palnej, 7) rzymski, utalen-
towany poeta, 12) oddział intensywnej 
terapii, 14) osoba uczestnicząca w podej-
mowaniu decyzji politycznych, 15) zbój, 
17) …to nasza broń kobieca, 18) Antek 
dla rodziny, 19) Aleksander (1836–1877)  
pol. malarz, 21) kaktus, 22) imię żeńskie, 
23) rzeka we Francji.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka 
nr 11 prosimy przesłać na adres redakcji do 
dnia 30 listopada 2013 r.

Prawidłowe odpowiedzi drogą 
losowania będą premiowane nagrodą 
– niespodzianką ufundowaną przez SA-
RANTIS  POLSKA S.A.

Rozwiązanie krzyżówki nr 9
Poziomo: 1) gumoleum, 5) sondaż, 8) 

kokpit, 9) kanister, 10) ratlerek, 11) aza-
lia,  13) Staff, 16) Korfu, 20) boisko, 23) 
karnawał, 24) instytut, 25) Haczów, 26) 
okonek, 27) analityk. 

Pionowo: 1) gokart, 2) mikstura, 3) 
Leiser, 4) makak, 5) Sonia, 6) niska, 7) 
aprritiff, 12) znak, 14) tygodnik, 15) frak, 
17) rekwizyt, 18) Antall, 19) słowik, 21) 
szton, 22) optyk, 23) kutia.

HASŁO: FITNUSIE KAŻDEGO 
DNIA. 

Nagrodę ufundowaną przez 
Cukiernię RAJ PLUS otrzymał Janusz 
Przedpełski. 

Gatunek ten zamieszkuje obszar 
wodny Peru, Wenezueli ,Kolum-
bii. Można go też spotkać w Bra-

zylii na terenach systemu wodnego Rio 
Praguay w Mato Grosso. Jest zaliczany 
ro ryb zbrojnikowatych. Jego wymiary 
w warunkach naturalnych to około 4 cm 
długości. Charakteryzuje się walcowa-
tym zwężającym się ku ogonowi ciele. 
Rybki maja biało zabarwiony spód ciała 
a grzbiet pokrywają szarozielone zlewa-
jące się ze sobą plamy. Wzdłuż ciała na 
przebiegu linii bocznej biegnie czarny pas 
przechodzący za oko. Samce są bardziej 
wysmukle samice zaś charakteryzują się 
bardziej zaokrąglonymi brzuchami. Oto-
cinclus Vittatus są rybami łagodnymi do-
brze czującymi się w niewielkich stadach 
złożonych z kilku osobników. 

W akwarium hodowlanym oprócz wa-
lorów estetycznych spełniają rolę czyś-
cicieli roślin z porastających je glonów. 
Wielkość zbiornika hodowlanego po-

BISTRO BURGER BAR to pierwszy 
lokal na Francuskiej od strony Stadionu 
Narodowego i z daleka widać jego ob-
szerny ogródek uliczny. Niestety hałas 
niemiłosierny od autobusów i śmieciarek, 
ale i tak o połowę mniejszy niż na Nowym 
Świecie. Na dużym ogródku siedziałem 
sam w porze lunchu, a potem przysiadł 
jeden pan. W ofercie za 19 zł tego 
piątkowego popołudnia była szczawio-
wa, ryba w panierce z ziemniakami puree 
i surówką. I wrażenia przeciętne, bo zupa 
mocno kwaśna była o dziwo przesolona, 
ryba słabo wypieczona w zbyt tłustej 
panierce, a ziemniaki zbyt wiórowate, 
bezsmakowe. Je-
dynie surówka 
była OK. Obsługa 
s y m p a t y c z n a 
i ona ratowała 
sytuację, bo dania były podane elegancko, 
z uśmiechem. 

Ceny odstraszają, bo są wyższe 
niż w tego typu lokalach i dlatego 
w UKRAIŃSKICH SMAKACH róg 
Francuskiej i Lipskiej pusto. Wystrój 
ciekawy, ludowy, gdzie dominują fajne 
rzeźby z drewna. Jedna to kapitalne pik-
togramy obrazujące historię Ukrainy, 
a druga nad bufetem to biesiadny por-
tret Zaporożca...  Napiłem się piwa 
Oboloń z beczki i było wyborne, zimne 
jak należy, smaczne i z pianą. Sympaty-
czna obsługa jednoosobowa dziewczyny 
w stroju ludowym, chętnie rozmawiająca 
o wystroju lokalu. Gdyby tylko obniżyć 
ciut ceny, to lokal zapełniłby się, bo są tu 
i czebureki, i pielmieni, i kwas chlebowy, 
i wódki ukraińskie. Pomogą promocje 
obiadowe. A do tego może jakieś dumki 
ukraińskie... 

KOKTAJL BAR AKWARIUM to 
świetny mały lokalik przy Francuskiej 
z ogródkiem ulicznym, gdzie do wyboru 
własnego wyrobu lody, chyba ponad 20 
rodzajów, ciastka, kawy i herbaty oraz 
koktajle. Przemiła barmanka i super 

kawa americano z genialnym syropem 
piernikowym, belgijskim! Takiej smac-
znej kawy bardzo dawno nie piłem... a na 
chłodną jesień to idealne pocieszenie. 

W tym malutkim BISTRO 
PRZYSTANEK jest bardzo przyjemnie 
i przytulnie, bo schowane jest po schod-
kach w dół pawiloniku na Francuskiej. 
Kiedyś był tu jakiś punkt usługowy. 
Nawet hałas uliczny tu mniejszy, bo na 
niższym poziomie wygłuszony i można 
posiedzieć w mini ogródku na kolor-
owych krzesełkach, obserwując ludzi 
i samochody od dołu. Niestety byłem po 
obiedzie i tylko napiłem się herbaty z cze-

koladowym ciastem, które było pyszne. 
A są tu znakomite lunche, smakowicie 
wyglądajace na facebooku, np. zupa 
tajska z leczo, albo zupa dnia z kurcza-
kiem zapiekanym w wiśniowo-słodko-
kwaśnych pomidorach z czosnkiem! 
Albo z potrawką z indyka z warzywami 
i ryżem, albo kurczakiem po marokańsku, 
lub żeberkami z kaszą mocno paloną... 

Przyznam, że mimo iż wiele razy 
przechodziłem Francuską, to zwykle 
omijałem CAFE BAOBAB, ze względu 
na wysokie ceny i obcy mi klimat. Teraz 
jednak przełamałem się i jestem ukon-
tentowany. A może zachęciło mnie to, że 
w ogródku ulicznym nareszcie nie było 
tłoku, tylko pusto, a egzotyczny barman, 
Senegalczyk we fryzurze afro czekał na 
klientów? Był początkowo pochmurny, 
ale rozjaśnił się gdy pochwaliłem jego 
rodzimą kuchnię.

Jako amator pierogów zaryzykowałem 
i zamówiłem senegalskie pieczone, 
chrupiące pierożki z mielonym mięsem 
wołowym, a do tego była nieco pikantna 
pasta pomidorowa, lodowa sałata i kro-
jone pomidory. Były one dość twardawe 

i trudne do rozgryzienia na bokach, ale 
środek był już OK, a farsz znakomity 
z oryginalnym, egzotycznym smakiem 
i aromatem. 

W słoneczne jesienne popołudnie 
przyjemnie usiąść tu w ogródku o naz-
wie  FRANCUSKA 30, róg Walecznych, 
nieco cofniętym od ulicznego hałasu. 
Byłem jedynym facetem wśród za-
gadanych pań, które z zapałem gawędziły 
przy kawie i ciastkach, a duża część z nich 
paliła papierosy. Pod kolorowymi para-
solkami, niebiesko-żółto-czerwonymi 
można też zjeść np. naleśniki, czy sałatki. 
Wybrałem naleśnik z serem korycińskim 
i sałatą z oliwkami. Smakowało średnio, 
bo naleśnik był słabo wypieczony, 
a sałatka strasznie rozwleczona po talerzu 
i trzeba było pojedynczo łapać widelcem 

oliwki. Ale at-
mosfera była 
fajna, bo gwar 
pań zagłuszał 
szum uliczny, 

a pojedyncze słowa nieraz wpadały plot-
karsko w ucho... i można się było przy-
padkowo dowiedzieć nieco o facetach...  

Jako tubylec z radością odkryłem 
SMOKE CAFFE, parę kroków 
od zgiełku Francuskiej, przy 
ul.Walecznych. Jest tu klimat spokoj-
nego azylu, wnętrze pełne akcesoriów 
fajczarskich i tytoniowych, bo kafejka 
połączona jest ze sklepem specjalistyc-
znym. Kolorystyka brązowa w różnych 
tonacjach, na stolikach lampki i fachowe 
pisma, a zagłębiać się można w głębokie 
czarne fotele, kontemplując doskonałą 
muzykę typu blues i swing. Paniom na 
pewno się ona podoba, bo właśnie pod-
czas mego krótkiego pobytu, ten sklep-
kafejkę odwiedzały głównie damy, nawet 
z pieskiem.

W tym relaksowym nastroju dobrze 
napić się kawy, nawet mocnej espresso 
ze szklanką mineralnej z cytryną. Toaleta 
po schodkach bardzo elegancka i z tłem 
muzycznym, jak w wykwintnych ho-
telach. 

SMAKOSZ

Rak jelita grubego

winna wynosić co najmniej 60 litrów. Im 
zbiornik większy tym ryby będą się lepiej 
czuły. W części centralnej dno akwarium 
powinno być wysypane drobnym pia-
skiem. Ściany zbiornika najlepiej obsa-
dzić gęstą roślinnością kilkoma kryjów-
kami stworzonymi z korzeni lub płaskich 
kamieni. Parametry wody w zbiorniku 

powinny być następujące: temp. 20–27 
C°, pH od 6,0 do 7,5. Odżywianie nie 
stanowi większego problemu gdyż rybki 
odżywiają się głównie glonami, można 
je odżywiać również pokarmem płatko-
wym, liśćmi sparzonej sałaty, szpinaku, 
marchewka, podgotowanym kalafiorem 
pamiętając by pokarmu nie było za dużo 
gdyż jego nadmiar w wyniku procesów 
gnilnych może pogorszyć parametry 
wody. Podczas tarła, które odbywać się 

może również w zbiorni-
ku ogólnym samica składa 
ikrę na liściach, ścianach 
akwarium czy też na korze-
niach. Maksymalnie może 
znieść podczas tarła do 
kilkudziesięciu ziarenek 
ikry. Larwy wylęgają się 
po 2–3 dniach a odzywiać 
zaczynają się po 3 dniach. 
Aby ich rozwój przebiegał 
poprawnie woda musi być 
dobrze natleniana i często 
częściowo podmieniana. 

MW

Jesienne ogródki na Francuskiej

Rak jelita grubego jest drugim co 
do częstości występowania nowot-
worem złośliwym zarówno u kobi-

et jak i u mężczyzn (mężczyzni – 10,4%; 
kobiety–10,3%). Z powodu tej choroby 
umiera rocznie 10 400 chorych. Ryzyko 
zachorowań wzrasta wraz z wiekiem. Na 
podstawie badań statystycznych przeżycie 
5 letnie dla raka okrężnicy w zależności 
od płci wynosi 30,8%–32,4 % a dla raka 
odbytnicy 24–33,2%. Przyczyny pow-
stawania raka jelita grubego jak dotychc-
zas nie SA poznane w wystarczającym 
stopniu. Prowadzone są szeroko zakrojone 
badania w celu rozwiązania tego palącego 
problemu. Niewątpliwie duże znaczenie 
w patogenezie odgrywają predyspozycje 
genetyczne. Do najczęściej rozpoznawa-
nych zespołów uwarunkowanych ge-
netycznie należą: dziedziczny rak jel-
ita grubego bez polipowatości zwany 
zespołem Lynch, zespół gruczolakowa 
tej polipowatości rodzinnej,inne zespoły 
polipowatości (zespół Peutz i Jeghersa, 
zespół polipowatości młodzieńczej.

Ważną potwierdzona przyczyna roz-
woju raka jelita grubego stanowią czyn-
niki środowiskowe związane głównie 
z przyzwyczajeniami dietetycznymi. Die-
ta bogata w krwiste mięso, uboga w wita-
miny i wapń, bogata w tłuszcze zwierzęce 
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sprzyja rozwojowi choroby. Ponadto brak 
wysiłku fizycznego i palenie papierosów 
dopełniają czynniki ryzyka . Poza czynni-
kami genetycznymi i środowiskowymi do 
znanych czynników ryzyka zaliczmy po-
lipy gruczołowe jelita grubego, choroby 
zapalne jelit (Colitis ulcerosa, Choroba 
Leśniowskiego Crohna). Ostatnio jak wy-
nika z przeprowadzonych badań w USA, 
bakterie z gatunku Fusobacterium nuc-
leatum pierwotnie  bytujące w jamie 
ustnej, które są czynnikiem sprawczym 
paradentozy (zapalenia dziąseł i tkanek 
przyzębia) mogą nieść również ryzyko 
zakażeń wewnątrzmacicznych stanowiąc 
przyczynę powikłań ciążowych oraz roz-
woju raka jelita grubego. 

W doświadczeniach prowadzonych 
na gryzoniach zaobserwowano, że bak-
terie z tego gatunku często występują 
w polipach gruczolakowatych, które 
mogą transferować w kierunku nowo-
tworu złośliwego. Sugeruje się że mogą 
one uczestniczyć we wczesnych fazach 
patogenezy.  Jeden z mechanizmów tego 
procesu ma polegać na tym, że Fusobac-
terium nucleatum mają wykorzystywać 
swoja powierzchniową cząsteczkę na-
leżącą do adhezyn (FadA) do tego by 
przyczepić się do komorek nowotwo-
rowych w jelicie grubym i zainfekować 

je co nasila ich  podziały i przyśpiesza 
rozwój guza. Inny mechanizm polegać 
ma na tym, że Fusobacterium nucleatum 
przyciągać mają komórki odpornościo-
we (eozynofile, granulocyty, neutrofi-
le), które pobudzając procesy zapalne 
sprzyjają rozwojowi naczyń krwionoś-
nych odpowiedzialnych za odżywianie 
nowotworu. Jednocześnie równolegle 
prowadzone przez naukowców prace 
umożliwiły zidentyfikowanie cząsteczki 
zdolnej zablokować wpływ FadA na ko-
mórki nowotworowe co ma w przyszło-
ści pozwolić wykorzystać jego poziom 
jako wskaźnik umożliwiający postawie-
nie wczesnej diagnozy raka jelita grube-
go. ESKULAP


