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Z ostatniej chwili

Podatek handlowy

M

imo solennych kolejnych zapowiedzi rządu, tym razem że „tuż po
weekendzie majowym”, jeszcze 9 maja br. rano, w chwili gdy oddajemy ten numer do druku, nie ogłoszono ostatecznego projektu ustawy
o podatku od handlu detalicznego. Jesteśmy trochę zniechęceni, zniecierpliwieni – powiedział 4 maja br. w programie Wirtualnej Polski #dziejesienazywo wiceprezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski. – Wysłaliśmy przecież tyle
ciekawych propozycji i do premier Beaty Szydło i do ministrów Morawieckiego i Szałamachy. Odbyliśmy mnóstwo konsultacji i nic – dodał.
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KZRSS „Społem”

Dokończenie na str. 3

PSS Sochaczew

Bilans dodatni

Konferencje Wiosenne „Społem 2016”
Z
arząd KZRSS „Społem” w Warszawie w kwietniu br. zaprosił prezesów
i członków zarządów zrzeszonych spółdzielni na kolejne – dziesiąte już,
doroczne wiosenne konferencje „SPOŁEM 2016”. Do tej pory nosiły
one nazwę konferencji „Strategia Społem”. Tym razem, zwołane w trzech
grupach konferencje, były pierwszymi po listopadowym VI Zjeździe Delegatów KZRSS „Społem”, na którym przyjęto program społemowskiej organizacji na lata 2016-2019. Podobnie jak w poprzednich latach konferencje były
też okazją do spotkania kadry zarządzającej spółdzielniami i podzielenia się
aktualnymi problemami Związku i spółdzielni.
Najważniejszymi punktami programu konferencji były wystąpienia członków Zarządu Związku – prezesa Jerzego Rybickiego i wiceprezesa Ryszarda
Jaśkowskiego, po których rozwinęła się dyskusja i zadawano pytania.
Prezes Rybicki w obszernym wystąpieniu omówił aktualną sytuację spółdzielni i Związku. Wspomniał, że spośród 317 spółdzielni Społem, których
obrót roczny sięga 6,5 mld zł, 250 jest
zrzeszonych w Związku i zatrudnia 28

20

tys. osób oraz skupia 49 tys. członków.
Prowadzą one 213 zakładów produkcyjnych i 95 gastronomicznych. W roku
Dokończenie na str. 3

Prezes Jerzy Rybicki.

Zm arł S tan isł a w S o sn o wsk i
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Podczas wizyty w redakcji 29 kwietnia 2015 r.: Stanisław Sosnowski i przewodnicząca Rady Programowej Społemowca Warszawskiego Anna Tylkowska.

dniu 24 kwietnia 2016 r.
w Warszawie, zmarł Stanisław Sosnowski – Honorowy Członek Rady Nadzorczej
Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców Społem.
Był wiceprezesem jego Zarządu
w latach 1992-2001. Związany ze
„Społem” od 1957 roku, przeżył
83 lata. A jeszcze przed rokiem
gościliśmy Go w naszej redakcji…
Jego pogrzeb odbył się 28 kwietnia br. na cmentarzu parafialnym,
po mszy w kościele Św. Apostołów
Piotra i Pawła przy ul. Puławskiej
434 w Warszawie-Pyrach. Pożegnanie wygłosił wiceprezes KZRSS
Społem Ryszard Jaśkowski.
Oto fakty z życiorysu: Stanisław
Jan Sosnowski urodził się w dniu
2 stycznia 1933 roku w Barszczowicach koło Lwowa. W maju 1945
r., w ramach repatriacji, wraz z rodzicami został przesiedlony do wsi
Mokowczyce na Opolszczyźnie,
a następnie do województwa szczecińskiego, do wsi Górczyn, w gminie Trzcińsko-Zdrój. W 1952 r. po
ukończeniu Technikum FinansoDokończenie na str. 2

kwietnia br. obradowało Walne Zebranie Członków PSS w Sochaczewie, w społemowskim Cafe Barze przy rynku sochaczewskim.
Jak zwykle, rozpoczęło się hymnem spółdzielczym z 1935 r., w którego śpiewaniu pomagano sobie rozdanymi wcześniej śpiewnikami. Wybrano prezydium w składzie: przewodniczący Janusz Miłkowski (przew.Rady
Dokończenie na str. 3

SS Mokpol

Matka sukcesu

M

atką trwałego sukcesu
w biznesie zawsze jest
współpraca. Właśnie tak
można by podsumować wyjazdową konferencję w Bydgoszczy,
którą dla warszawskiej Spółdzielni Spożywców Mokpol zorganizowała firma Bakoma. Znany
polski producent nabiałowy inwestuje nie tylko w innowacyjne
produkty, technologie, ale również
w wiedzę swoich Klientów. Odbywająca się dniach 20-23 kwietnia
br. konferencja koncentrowała się
na nowej piramidzie żywieniowej,
roli zdrowego stylu życia i niedoborów nabiału w naszej codziennej diecie.
Prelegentem była przedstawicielka Instytutu Żywności i Żywienia. Żywa
dyskusja zaowocowała nową strategią sprzedażową i promocyjną Spółdzielni
„Mokpol”. Jej efekty już niedługo będzie można zauważyć w jej sklepach.
Należy podreślić duże zangażowanie merytoryczne nie tylko preleganta, ale
również gospodarzy i gości.
Za tę atmosferę należą się podziękowania Prezesowi Zarządu firmy Bakoma
Piotrowi Komorowskiemu. Jego zapał w tworzenie rodzinnych relacji w organizacji przenosi się dalej na relacje z Klientami. Poczucie budowania wartości
polskiego biznesu jest tu kluczem. Prezes Spółdzielni Mokpol Pan Sylwester Cerański podkreśla, że czując ze strony partnera takie szczere podejście bez wahania
powierza mu uczestniczenie w najbardziej innowacyjnych własnych projektach.
Przynosi to wymierne efekty, bo opierają się one na wiedzy, umiejętnościach i determinacji!
Wspólny sukces najlepiej uczcić poprzez turystykę. Uczestnicy konferencji
zwiedzili Bydgoszcz, Toruń, odwiedzili lokalne Muzea, w tym Muzeum Pierników w Toruniu oraz podziwiali miejscową architekturę (patrz foto wyżej).
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wego w Kluczborku, podejmuje
studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, które kończy w 1956 r. Przez rok pracuje
potem w Wojewódzkim Inspektoracie PIH w Szczecinie.
Od 1 lipca 1957 r., na własną
prośbę, został przeniesiony do
„Społem” Oddziału Okręgowego
w Szczecinie, gdzie w 1959 r. zostaje kierownikiem działu rewizji.
W 1963 r. St. Sosnowski został wybrany prezesem „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców
w Szczecinie. Natomiast w grudniu
1974 r. Rada Centralnego Związku
Spółdzielni Spożywców w Warszawie wybiera go wiceprezesem
Zarządu Związku. Na stanowisku
tym pracował do dnia 31 lipca 1990
roku. Z dniem 1 stycznia 1992 r.
został wybrany wiceprezesem Zarządu nowo utworzonego w 1991 r.
Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem”.
Na stanowisku tym pracował do
dnia 31 marca 2001 roku, przechodząc na emeryturę. W uznaniu zasług III Zjazd Delegatów KZRSS
„Społem” w Mikołajkach w 2003
r. nadał Stanisławowi Sosnowskiemu tytuł Honorowego Członka RN
KZRSS „Społem” z głosem doradczym.
Prezesa Stanisława Sosnowskiego zapamiętam głównie ze
wspólnych podróży po spółdzielniach społemowskich w latach 90.
gdy byłem sekretarzem redakcji
miesięcznika „Społem”. Chętnie
bywał zwłaszcza na Ziemiach Zachodnich, wspominając swą prezesurę PSS w Szczecinie oraz wizyty
jako wiceprezesa Związku Społem
za kolejnych prezesów – charyzmatycznej Ireny Strzeleckiej, Jadwigi Łokkaj, Bogdana Augustyna
i Bogdana Bubaka.
Przez pryzmat jego bogatego życiorysu tym wyraźniej widać milowe
etapy historii naszego kraju i historii „Społem”, exodusu Polaków,
zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych. W 1945 roku powstawały na
nich spółdzielnie społemowskie, tuż
obok zakładów produkcyjnych, usługowych, administracji, kościołów,
szkół, szpitali w Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu, Gdańsku, Kołobrzegu, Opolu i w mniejszych miastach.
Trzeba było zapewnić podstawowe
zaopatrzenie w żywność dla znękanej wojną ludności, która przybywała tu na Ziemie Odzyskane z Ziem
Utraconych na wschodzie, z Wilna,
Lwowa, Łucka, Tarnopola, Stanisławowa.
Kilkunastoletni Stasio Sosnowski w lecie 1945 dobrze zapamiętał bolesną wędrówkę swej rodziny
z rodzinnej podlwowskiej wsi Barszczowice najpierw na Śląsk Opolski,
a następnie w okolice Szczecina. Ale
zanim to nastąpiło był świadkiem
jako 10-latek zbrodni ukraińskich na
Polakach koło Lwowa, gdzie oglądał trupy pomordowanych przez ich
sąsiadów polskich kobiet, dzieci,
starców. Podobnie widział wiezione
koleją transporty lwowskich Żydów

do obozów śmierci. Jak mówił, całe
dzieciństwo miał naznaczone okrutną wojną, szybko dorastał bo musiał
pracować od małego.
Zawsze miło wspominał pierwsze
kroki pod okiem przedwojennych
działaczy społemowskich, którzy
przybyli do Szczecina z Poznania,
by zakładać i rozwijać spółdzielnie.
Od razu odczuł spółdzielczą przyjazną atmosferę, a młodego adepta nazywali kolegą. W latach 1969-1973
był już prezesem szczecińskiej spółdzielni. Znowu w roku przełomowym, bo w grudniu 1970 trafił w wir
wydarzeń. Organizował transporty
żywności do strajkującej stoczni
i wykazał wtedy duże umiejętności
negocjacyjne.
Te niemałe doświadczenia przydały się i potem, kiedy Stanisław
Sosnowski, już jako wiceprezes
Związku Społem musiał rozmawiać w latach 1980-81 w ogniu
strajków Solidarności, umiejętnie organizując zaopatrzenie dla
strajkujących i ludności miast
w okresie dokuczliwych niedoborów i koncyliacyjnie konferując i z przedstawicielami władzy
i z przywódcami strajkowymi.
Dobrze pamiętał stan wojenny
i system kartkowy, kiedy nocami
z wielkim poświęceniem pracownice Społem kleiły zebrane kartki
w zeszytach i musiały przygotować
towar do sprzedaży na rano.
Pan Stanisław przypominał także
wydarzenia radosne i bolesne. Radosne, kiedy spółdzielnia w Szczecinie zdobywała nagrody za pierwsze
miejsce w kraju i bolesne, jak tragiczny pożar kombinatu gastronomicznego Kaskada, w którym zginęły pracownice Społem. Z jednej
strony wpis do księgi zasłużonych
obywateli Szczecina w 1972 r., i ból
po specustawie w 1990 r. która zniszczyła hurt i centralę gospodarczą
Społem, czyli to czego nie dokonała
ani stalinowska władza, ani okupanci
niemieccy w czasie wojny. Wreszcie
wspominał nadzieję, kiedy powstał
na nowo Krajowy Związek Społem
w 1992 r. którego został wiceprezesem i kiedy pohamowano prywatyzację spółdzielni, przekształcanie ich
w spółki w końcu lat 90.
Byliśmy świadkami także na
listopadowym Zjeździe Społem,
że Stanisław Sosnowski miał poczucie spełnionego życia, satysfakcji, iż brał udział w budowie
potęgi Społem, jego modernizacji i przekształceniach w różnych
burzliwych okresach historycznych. Nade wszystko był wierny
zasadom społemowskim i nośnikiem pamięci o minionym polskim
70-leciu. Konsekwentnie występował za konsolidacją i łączeniem spółdzielni społemowskich
w większe. Był zdecydowanym
przeciwnikiem zmieniania szyldów
społemowskich, podporządkowywania się obcemu kapitałowi, czy
przekształceniom w spółki. Zachowamy w pamięci Jego optymizm,
pogodę ducha, wiarę że Społem
przetrwa największe trudności.
DARIUSZ GIERYCZ
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Chrzest Polski

istorycznym aktem nazwał
papież Franciszek wydarzenie
chrztu Polski, którego 1050
rocznicę obchodzimy obecnie. „Akt
dokonany w 966 roku jest po dziś
dzień – powiedział znany historyk
prof. Jerzy Łojek – najważniejszym
i najbardziej decydującym posunięciem polityczno-kulturowym w całej
historii Polski”. Już te dwie opinie
świadczą o absolutnie niebywałym
znaczeniu chrztu i znakomitych konsekwencjach w następnych latach
i wiekach. Polska i jej władca Mieszko
I stawali się częścią Europy chrześcijańskiej.
Przyjmując chrzest w 966 roku
w Wielką Sobotę 14 kwietnia na Ostrowie Lednickim pod Poznaniem Mieszko
I zapewne nie w pełni sobie uświadamiał,
że ten akt włączył Polskę w krąg ówczesnego świata chrześcijańskiego tworząc
zupełnie inne, nowoczesne podstawy
identyfikacji kulturowej i religijnej
mieszkańców państwa piastowskiego.
Jak czytamy w liście okolicznościowym
marszałków Sejmu i Senatu „chrzest
umocnił ich podmiotowość w środowisku międzynarodowym oraz wewnętrzną spoistość państwa wprowadzając
naszą praojczyznę do grona państw
cywilizacji zachodniej...A początek
chrystianizacji uznajemy od wieków
za symboliczną cezurę państwowości
polskiej.” Co zostało potwierdzone na
Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku.
Dzięki przyjęciu chrztu książę Mieszko
I stał się równy w swojej pozycji wobec
innych władców ówczesnych państw
chrześcijańskich. A ponadto Polska zyskała opiekę Stolicy Apostolskiej a do
kraju przybyli duchowni, którzy odegrali ważną, korzystną rolę w każdej dziedzinie życia. Wymienię choćby biskupa
Jordana I świętego Wojciecha i licznych
zakonników zakładających klasztory na
polskich ziemiach.

Chrześcijaństwo wnosiło wysoką
kulturę prawną i polityczną. Stopniowe
budowanie sprawnie działającej organizacji kościelnej pomogło Mieszkowi w lepszym zarządzaniu państwem.
Księża stworzyli również zręby kancelarii i dyplomacji państwowej. Ich zapiski w kronikach są głównym źródłem
poznania początków państwowości
polskiej – zrozumienia stylu myślenia
władcy i jego poddanych.
„Mówiąc bowiem o chrzcie – pisał
Jan Paweł II – nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji
przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie,
które było decydujące dla powstania
narodu i dla ukształtowania się jego
chrześcijańskiej tożsamości. W tym
znaczeniu data chrztu Polski jest datą
przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.”
Istnieje takie niepisane prawo dziejowe, że niemal każde państwo rodzi się w ostrych bólach, a także i we
krwi. Na historyczną sytuację Mieszka
I składały się trudne uwarunkowania,
jak konieczność umacniania jedności
i spójności międzyplemiennej, obowiązek utrzymania i rozwoju władzy, a także przyciągania nowych plemion do
wspólnej obrony państwa przed okrutnymi Lutykami z plemion połabskich,
odpieranie najazdów Czechów oraz
Morawian. Odrębnym problemem było
zabezpieczanie księstwa Piastowskiego
przed margrabiami niemieckimi, którzy
uzurpowali sobie „misyjne” prawo szerzenia chrześcijaństwa i ducha europejskiego wśród jeszcze pogańskich Słowian – często mieczem i ogniem. Przy
czym niemieccy margrabiowie uważali, że ziemie, domostwa i kultury materialne nie są własnością pogańskich
plemion, ale własnością nadaną przez
Boga zdobywcom kraju pogańskiego.

Oczywiście było to wielkie nadużycie
dokonywane pod pozorem wprowadzania chrześcijaństwa. Zakwestionował
je dopiero polski ksiądz prof. Paweł
Włodkowic na Soborze w Konstancji.
O stałym zagrożeniu ze strony niemieckiej może świadczyć fakt, że margrabia Marchii Wschodniej
Gero zaprosił około 960 roku 30
plemiennych książąt słowiańskich na
spotkanie przyjaźni podczas którego
wszystkich ich wymordował, co zanotowała Kronika Widukinda. Mieszko
I musiał się przed jego podstępnością
strzec. W tej sytuacji zawarł zręczny sojusz z chrześcijańskim już czeskim księciem Bolesławem I Srogim i w roku 965
ożenił się z jego córką Dobrawą, gorącą
chrześcijanką – christianissima, o czym
pisał Gall Anonim. Dobrawa stała się
niebawem apostołką Polski. Wymogła ona na swym oblubieńcu oddalenie
siedmiu pogańskich dotychczasowych
żon.
Przyjęcie chrześcijaństwa z Zachodu
Europy dało Polsce dużo wielowiekowych korzyści. Społeczeństwo nasze
wkroczyło w długoletni nurt najwyższych kultur świata – od starożytniej
Grecji przez Rzym do łacińskiej kultury
średniowiecza. Przyswoiliśmy technikę, naukę, kolejne wynalazki, sztukę,
pismo, prawo, filozofię, wielkie idee,
teologię, systemy edukacyjne, niektóre
obyczaje itp.
Chrześcijaństwo przynosząc nam
zbiór wartości wyznaczyło kanon kultury duchowej i materialnej.Pod jego
znakiem obroniliśmy Europę przed zalewem muzułmanów w 1683 roku
pod Wiedniem armią dowodzoną
Jana III Sobieskiego. A w roku 1920
dzięki zwycięskiej Bitwie Warszawskiej ponownie uchroniliśmy ludy Europy Zachodniej przed zalewem bolszewików.
Jerzy Wojciewski

Felieton obywatelski

zu wjazdu rosyjskich motocyklistów do
Polski Węgrzyn ocenił bardzo krytycznie, jako skandal. Według informacji
przekazanej dziennikarzom przez biuro
prasowe Rajdu Katyńskiego rosyjscy
motocykliści planowali przejechać
w Polsce w dniach 1-3 mają trasę Terespol, Warszawa, Wrocław, Oświęcim.
Chcieli odwiedzić w Warszawie i Wrocławiu cmentarze żołnierzy radzieckich
oraz były niemiecki, nazistowski obóz
koncentracyjny w Auschwitz.
„Nocne Wilki” to narodowy klub
motocyklowy zaprzyjaźniony z prezy-

wiedni patrol naszej policji oraz kilku
motocyklistów polskich uczestniczących
w corocznych rajdach katyńskich. Kilka
lat temu widziałem jak w Rosji rosyjscy
motocykliści bezinteresownie pomagali
polskim kolegom – uczestnikom Rajdu
Katyńskiego. Chcę przypomnieć tym
niefortunnym naszym zakazywaczom, że
większość „Nocnych Wilków” kilkakrotnie oddała hołd polskim oficerom zamordowanym przez NKWD w Katyniu przez
zapalenie świec i złożenie kwiatów, wstydząc się tego co uczynili złego Polsce
władcy Związku Radzieckiego przed laty.

dentem Putinem. Należy przypomnieć,
że w kwietniu 2015 roku rosyjscy motocykliści także nie zostali wpuszczeni
na teren Polski. A brali wtedy udział
w rajdzie upamiętniającym 70.rocznicę zwycięstwa Armii Czerwonej nad
hitlerowskimi Niemcami. Trasa ich
rajdu miała przebiegać m.in.przez Warszawę, Wrocław, Wiedeń, Monachium,
Pragę, Torgau, Karlhorst i Berlin.
Jako historyk, jako dziennikarz, jako
dyplomata z wykształcenia jestem mocno zdegustowany i ubiegłoroczną i tegoroczną decyzją zakazu wjazdu do Polski
rosyjskich motocyklistów. Należało ich
wpuścić i zapewnić dla ochrony odpo-

Jak ulał do opisu całego zdarzenia
na granicy pasuje medyczne powiedzenie „primum non nocere” - po
pierwsze nie szkodzić. Nie szkodzić
wszędzie tam, gdzie pojawia się szansa polepszania wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich. Nawet jeśli są
to tylko małe kroki...Warto się uczyć
od wielkiego amerykańskiego ministra od spraw zagranicznych, Henry
Kissingera, który osiągnął wiele sukcesów w polepszaniu stosunków międzynarodowych właśnie zaczynając
od kilku małych kroków...

S

traż Graniczna w Terespolu na
Lubelszczyźnie zastopowała po
dwugodzinnej kontroli w niedzielę
1 mają br. wjazd do Polski międzynarodowej grupy motocyklistów oznajmiających, że są z rosyjskiego klubu motocyklowego „Nocne Wilki”. Powodem
tej decyzji było „zagrożenie ładu i bezpieczeństwa publicznego”. Rzecznik
komendanta Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej podporucznik Dariusz
Sienicki powiedział dziennikarzom tak:
„nie zezwoliliśmy na wjazd siedmiu podróżnym z grupy motocyklowej „Nocne
Wilki”. Byli to czterej obywatele Słowacji, dwaj obywatele Niemiec oraz jedna
Rosjanka. Podróżni dostali decyzję administracyjną, w której uzasadniliśmy
zakaz wjazdu na terytorium RP. Powodem zakazu wjazdu było zagrożenie ładu
i bezpieczeństwa publicznego państwa.”
Tymczasem w okolicach przejścia
granicznego w Terespolu na grupę
„Nocnych Wilków” czekało kilkudziesięciu polskich motocyklistów, uczestników corocznego Rajdu Katyńskiego.
„Przyjechaliśmy, aby wspierać motocyklistów rosyjskich - powiedział
dziennikarzom komendant Rajdów Katyńskich, Wiktor Węgrzyn – oni nas bardzo dobrze przyjmują, pomagają nam,
gdy jeździmy do Rosji.” Decyzję zaka-

Skandaliczny zakaz

Jerzy Wojciewski
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2015, który mimo rosnącej konkurencji
był „nie najgorszy”, oddano do użytku
wiele imponujących inwestycji. Rosła
wartość marki Społem – nastąpił awans
roczny w rankingu marek handlowych
z 11 na 6 miejsce.
Mówca wskazał na czekające nas
zmiany w handlu w 2016 r., w tym
nowy podatek handlowy, regulacje
dotyczące handlu w niedziele, polityki
handlowej, opłat półkowych, sprzedaży żywności przez rolników, minimalnego wynagrodzenia itd. W związku
z tym należy dla umocnienia pozycji
rynkowej pielęgnować znak Społem,
na szyldach, towarach, w reklamie,
jako cenioną od pokoleń markę narodową. Trzeba dbać o konsumencki charakter spółdzielni, nie blokując nowych
przyjęć, przy zachowaniu tożsamości
spółdzielczej, zasad i wartości. Ważne
jest bliskie współdziałanie i łączenie
spółdzielni w większe.
Gdyby np. w Warszawie połączyć
dzielnicowe spółdzielnie, jak mówił
prezes Rybicki, to byłaby to potężna
jednostka zdolna skutecznie konkurować na rynku! Mogła by efektywnie oddziaływać na producentów,
a także zachowania konsumentów,
poprzez reklamę.
Prezes zapowiedział, że na grudniowy VI Kongres Spółdzielczości społemowcy wybiorą na kilku zjazdach
przedkongresowych, w terminie do 15
października, 26 delegatów. Będzie to
bardzo ważne forum, gdzie spółdzielcy
sformułują, podobnie jak na ubiegłorocznym Zjeździe Społem, swoje postulaty wobec władz parlamentarnych,
rządowych i samorządowych.
Z kolei wiceprezes Ryszard Jaśkowski zapoznał uczestników konferencji z aktualnymi przygotowaniami
rządowego projektu ustawy o podatku
od sprzedaży detalicznej i jego kolejnymi wersjami. Były one konsultowane z handlowcami podczas spotkań
w KPRM i w Sejmie, gdzie działa Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania
Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, z posłem Adamem Abramowiczem na czele. Przy tym zespole
powstał zespół roboczy, złożony po raz
pierwszy z 18 przedstawicieli ponad 50
polskich firm handlowych.

Prezes Jaśkowski, którego wybrano na szefa zespołu roboczego,
jest ostrożnym optymistą, że jednak w tej kadencji Sejmu zostaną
przyjęte rozwiązania korzystne dla
polskiego handlu. Dotyczy to pohamowania monopolizacji rynku przez
najbogatsze koncerny zagraniczne
i wyrównywania szans rynkowych,
poparcia obywatelskiego projektu
zakazu handlu w niedzielę, czy zwalczania szarej strefy np. w piekarnictwie.
Zdaniem prezesa Jaśkowskiego,
jakimś dziwnym trafem głos Unii Europejskiej pokrywa się z głosem wielkich zachodnich sieci handlowych
skupionych w POHiD, które wcale nie
są zainteresowane wyrównywaniem
szans. Chcą nadal dominować na pol-

Nadzorczej), wiceprzewodnicząca
Elżbieta Małecka (wiceprzew.RN)
i sekretarz Teresa Paźniak (sekretarz RN). Wybrano komisje: mandatową oraz uchwał i wniosków.
Przyjęto porządek i regulamin obrad, a chwilą ciszy uczczono pamięć
zmarłych członków spółdzielni.

Podatek handlowy

– W grudniu 2015 roku, jako polscy kupcy powołaliśmy zespół roboczy działający przy Parlamentarnym
Zespole na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, odbyliśmy też mnóstwo
konsultacji – przypomniał prezes
Jaśkowski, który stoi na czele tego
zespołu. Według niego należałoby lepiej przygotować się do wprowadzenia podatku handlowego, ale dopiero
od przyszłego roku i w zupełnie nowej
ustawie.
Jak dodał, powinna powstać nowa
ustawa, regulująca wiele zagadnień
m.in. udział w rynku poszczególnych
sieci, bo mamy monopol zarówno
w branży spożywczej, jak i w branży
nieżywnościowej oraz wiele innych
kwestii w handlu, które przez te lata
narastały. Uznał, że polskie środowisko kupieckie powinno wypracować
jakiś kompromis. – Handel w Polsce
nie może się w dalszym ciągu rozwijać „na dziko” jak to było przez ostatnie 25 lat. Polscy handlowcy nigdy nie
mieli czasu – tak jak niektóre branże
w Polsce – dostosować się do wzorców panujących na Zachodzie – dodał.
W tym samym programie, prowadzonym przez red. Sebastiana Ogórka,
można zobaczyć jak prezes Jaśkowski
dzielnie polemizuje z Andrzejem Falińskim, dyrektorem osławionej POHiD /
do odtworzenia w internecie/. – Firmy,
które reprezentuję, walczą jak lwy,
żeby tę pracującą niedzielę ochronić,
bo dla nich to jest sporo przychodu –
mówił Faliński. R.Jaśkowski odpowiadał: – Przerabialiśmy to już dziewięć
lat temu, kiedy wchodził zakaz handlu

Bilans dodatni
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Z ostatniej chwili
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skim rynku i wykańczać konkurencję
– mówił prezes w rozmowie z bratnim
magazynem „Tęcza Polska”. Przypomniał, że co roku znika z rynku ok. 3
do 4 tys. polskich sklepów, a powstają
w to miejsce kolejne zagraniczne dyskonty. Najgorsze jest to, że umiejętną
reklamą zdołali wpoić większości naszego społeczeństwa przekonanie, że
to polskie sieci, a towar w nich sprzedawany pochodzi od polskich producentów – mówi Ryszard Jaśkowski.
Podczas konferencji w dniu 14
kwietnia br. rozwinęła się pełna troski o spółdzielczość społemowską
dyskusja, w której brali udział m.in.
prezesi spółdzielni: Mieczysław Zapał z Lublina, Tadeusz Dworski z Puław i Wiesław Depa z Rzeszowa.
Opr. DG

PSS Sochaczew

w 13 dni świątecznych. Wtedy Polska
Organizacja Handlu i Dystrybucji mocno atakowała, że to będzie nawet ok.
100 tys. zwolnień. Okazało się, że nikt
pracy nie stracił, a w tej chwili wręcz
brakuje rąk do pracy w handlu – dodał.
O tym jak mocno działa lobby zagranicznych koncernów handlowych,
świadczy m.in. interwencja portugalskiego prezydenta na rzecz portugalskich dyskontów Biedronek, których
właściciel należy do najbogatszych
Portugalczyków, podjęta podczas niedawnej rozmowy z polskim prezydentem. Prezydent Andrzej Duda odparł,
że polski rząd w kwestii podatku postąpi rozsądnie i podatek, analizowany
przez parlamentarzystów i ekspertów,
nie powinien przeszkadzać w rozwoju
działalności gospodarczej.
Jak informowała 4 maja br. PAP,
Szef Parlamentarnego Zespołu na
rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu
Ekonomicznego poseł Adam Abramowicz powiedział, że według deklaracji
przedstawicieli rządu projekt może być
gotowy jeszcze w tym tygodniu. Według Abramowicza największe szanse
ma wersja z jedną stawką podatku (0,9
lub 0,8 proc.) i wysoką kwotą wolną
(204 mln zł rocznie). Druga rozważana wersja to dwie stawki, ale zdaniem
Abramowicza to rozwiązanie ma podstawową wadę, jaką jest narażenie się
na zarzuty Unii Europejskiej, niechętnej progresji stawek.
„Poza tym jest bardzo dużo postulatów w sprawie wyłączeń od różnych
małych podmiotów. Jedna stawka i wysoka kwota wolna spowodują, że tych
wniosków nie trzeba by rozpatrywać,
bo małych podmiotów ustawa by nie
obejmowała” – tłumaczył poseł PiS.
Jednak ministrowie bardziej skła-

niają się ku stawce liniowej 0,9 proc.
i kwocie wolnej w wysokości 17 mln zł
miesięcznie. Minister Stanisław Kowalczyk w rozmowie z „Rzeczpospolitą”
uspokaja: – Wybrany zostanie optymalny wariant, a propozycja w toku prac
parlamentarnych, jeśli uznamy to za
właściwie, może się jeszcze zmienić.
„Rzeczpospolita” 2 maja ustaliła,
że w finalnym projekcie, oprócz braku
specjalnej stawki za handel w niedziele i weekendy, nie będzie także zapisu
o opodatkowaniu handlu internetowego.
Ponadto podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie też obejmować sieci franczyzowych, a płatnicy będą identyfikowani na podstawie NIP.
Opr. DG

Sprawozdanie za rok 2015 wygłosił
prezes Józef Chocian. Z satysfakcją
stwierdził, że mimo ostrej konkurencji
na lokalnym rynku (m.in. dwa centra
handlowe, sieci dyskontów), z sukcesem wykonano planowane zadania.
Dodatni bilans przyniosła praca załóg
16 placówek handlowych, piekarni,
baru i targowiska oraz wynajem części pomieszczeń. Uzyskany zysk netto w kwocie 224,5 tys. zł pozwala na
zwiększenie funduszu zasobowego
i socjalnego oraz wypłatę dywidendy
dla 138 członków PSS.
Dobre wyniki finansowe to m.in.
rezultaty zabiegania o klienta, negocjacji z dostawcami oraz stałej
reklamy w lokalnym radio i prasie.
Spółdzielnia nie weszła w uzależniające powiazania kapitałowe z zewnętrznymi firmami, jak np. Eurocash
z PSD Gama, czy PGS, co rozważano
przed rokiem. Natomiast dobre efekty przynosi partnerska współpraca
np. z Chłodnią Mazowsze, czy ZM
Sokołów. Pozytywnie należy ocenić
funkcjonowanie karty lojalnościowej „Społem znaczy razem” oraz patriotyzm zakupowy klientów, którzy
wolą sklepy społemowskie, w myśl
hasła, jakie popularyzowano z okazji
otwarcia LUX-a przy ul.15 Sierpnia:
„Kochajmy co polskie”. (Pisaliśmy
o tym w Społemowcu w listopadzie
ub. roku).
Jak co roku, także w roku 2015, jak
zaznaczył prezes, spore środki wydano na potrzebne remonty, inwestycje
i zakupy sprzętu i urządzeń. Były to
m.in. przyłącza gazowe, kanalizacyjne, regały, lady chłodnicze, finansowane bez kredytów bankowych.

Podobne wydatki zaplanowano na
rok bieżący, aby stale modernizować
placówki. Pozytywnie te i inne wysiłki na rzecz rozwoju spółdzielni oceniła w sprawozdaniu Rada Nadzorcza,
wnioskując o absolutorium dla Zarządu w składzie: prezes Józef Chocian
oraz członkowie Wiesława Podoska
i Agnieszka Strzelczyk. Przegłosowano je jednogłośnie wraz z innymi
uchwałami w końcu zebrania.
Po sprawozdaniach Rady Nadzorczej i Zarządu, przyjętych oklaskami, rozwinęła się ożywiona dyskusja,
z udziałem członków spółdzielni i gości. Głos zabierali kolejno z troską i zaangażowaniem Kazimierz Kielich, Michał Wrocławski, Helena Jarsak, prezes
Józef Chocian oraz dziennikarze, obecna na sali redaktor naczelna miejscowego tygodnika Ziemia Sochaczewska
Jolanta Śmielak-Sosnowska i niżej
podpisany. Nawiązywano do słów prezesa Chociana, który mówił m.in. o patriotyzmie konsumenckim i apelował,
aby każdy członek spółdzielni stale
robił zakupy w sieci społemowskiej.
Wyrażano nadzieję, że problemy spółdzielczości i polskiego handlu zostaną
pomyślnie rozwiązane w przygotowywanych przez rząd ustawach, że nie będzie już takich przywilejów dla koncernów zagranicznych kosztem polskich
firm, jak w poprzednich latach.
Na apel Krajowej Rady Spółdzielczej i KZRSS Społem przyjęto stanowisko, akceptujące zakaz handlu
w niedziele, zgodnie z postulatem Solidarności i związków zawodowych
oraz biskupów Kościoła katolickiego. Z jednej strony decydują względy
społeczne, potrzeby życia rodzinnego,
duchowego, a z drugiej ekonomiczne,
bo jest to czynnik wyrównujący szanse polskich firm na rynku handlowym.
Ze zrozumieniem przyjęto wypowiedź
prezesa Chociana, że spółdzielnie społemowskie powinny wykorzystać szanse zakupu bezpośredniego u rolników,
którzy będą mogli sprzedawać swoje
regionalne, zdrowe wyroby żywnościowe, bez barier fiskalnych.
Dariusz Gierycz
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200 lat polskiej spółdzielczości

Ks. Stanisław Staszic i jego

Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie

W

2016 roku przypada 200.
rocznica powstania Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, zwanego również
Rolniczym Towarzystwem Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach,
które zostało założone przez ks. Stanisława Staszica (1755-1826) w Hrubieszowie w 1816 roku. Z tej okazji
Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie organizuje obchody powstania tej pierwszej w Polsce wspólnoty
spółdzielczej, dającej początek ruchu
spółdzielczego, który następnie rozwinął się w całej Europie. Honorowy
patronat nad obchodami 200. rocznicy powstania Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
Jedną z inicjatyw, zawartą
w programie obchodów, jest otwarcie
w Muzeum Historii Spółdzielczości
wystawy „Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze – dziełem Stanisława
Staszica w służbie społeczeństwa”.
Wystawę można zwiedzać w siedzibie Muzeum Historii Spółdzielczości w gmachu „Pod Orłami” przy ul
Jasnej 1 w Warszawie, od wtorku do
piątku w godzinach: 10.00-15.00.
Pragniemy pokrótce przypomnieć
postać ks. Stanisława Staszica, wielkiego patrioty i społecznika, uczonego, filozofa, przyrodnika, geologa, pisarza, działacza politycznego
i gospodarczego, pioniera taternictwa i ojca polskiej spółdzielczości
oraz dzieła jego życia.

Początek drogi

Stanisław Staszic urodził się w Pile
6 listopada 1755 roku, w starej rodzinie
mieszczańskiej. Jego matka, Katarzyna
z domu Mędlicka, była córką pisarza
miejskiego, zaś ojciec, Wawrzyniec,
burmistrzem Piły, dzielnie broniącym interesów miasta. Stanisław miał
dwóch braci: Andrzeja i Antoniego
oraz siostrę Annę.
Z domu rodzinnego przyszły kapłan,
działacz gospodarczy i mąż stanu wyniósł miłość do Ojczyzny, obywatelskie
wychowanie, ugruntowaną wiarę i zachętę do nauk. W 1774 r. otrzymał niższe święcenia kapłańskie w Poznaniu.
Data przyjęcia przez niego wyższych
święceń nie jest znana.
Do 1778 r. pobierał nauki w poznańskiej szkole wojewódzkiej. Następnie, za radą ojca, w 1779 r. wyjechał na studia za granicę. Prawie dwa
lata studiował w College de France
w Paryżu, gdzie oddawał się szczególnie „naukom fizyki i historii naturalnej” – jak pisał w autobiografii.
W drodze powrotnej do kraju w 1781
r. odbył geologiczną wędrówkę po Alpach i Apeninach, pogłębiając zdobytą
wiedzę przyrodniczą.

Kapłan i uczony

Po powrocie do kraju ks. Stanisław
Staszic przyjął posadę wychowawcy
córki i synów Andrzeja Zamoyskiego
w Zamościu. Obowiązki te pełnił do
1797 roku.
Pobyt na dworze Zamoyskich pozwolił ks. Staszicowi zetknąć się
z głównym ośrodkiem postępowej myśli magnatów reformatorów. W Zamościu była wspaniała biblioteka, systematycznie kompletowana, obejmująca
najwybitniejsze studia historyczne,
prawnicze i ekonomiczne – w różnych
językach. Ksiądz Staszic uzyskał tu
możliwość pełnego poznania sytuacji
Polski pod względem prawnym, ekonomicznym, politycznym i historycznym,
jakiej by na żadnej innej drodze nie
mógł uzyskać. Zdobył też niezależność
materialną. W Akademii Zamojskiej
otrzymał doktorat obojga praw i katedrę języka francuskiego.
W 1787 r. ks. Staszic wydał anonimowo pierwsze swe dzieło „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”
– traktaty filozoficzne o problemach
naprawy Rzeczypospolitej, inspirowane przez A. Zamoyskiego. Poruszał
w nich najbardziej palące sprawy, toteż praca spotkała się z najwyższym
zainteresowaniem.
W następnym roku uczony udał
się wraz z Zamoyskimi do Warszawy,

gdzie zamieszkał w pałacu ordynata na
Lesznie. Wraz ze swymi wychowankami przysłuchiwał się z galerii obradom
Sejmu Wielkiego (1788-1792). Wynikiem tego było wydanie przez niego
na początku 1790 r., również anonimowo, rozprawy „Przestrogi dla Polski”,
w której raz jeszcze szukał odpowiedzi
na pytanie: „Czyliż nie ma dla Polski
ratunku?”. Wśród wielu ówczesnych
dzieł reformatorskich praca ta wywarła
największe wrażenie i rozogniła polemikę nad obradami Sejmu Wielkiego.
Na początku kwietnia 1790 r. ks.
Staszic wraz z rodziną Zamoyskich wyruszył w dwuletnią podróż do Austrii
i Włoch, zatrzymując się w wielu znanych miejscowościach. Podczas wyprawy prowadził dziennik podróży. Do
Zamościa wrócił dopiero zimą 1791 r.,
zastając nową rzeczywistość w kraju po
uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Jednak
w 1793 r. nastąpił drugi, a w 1795 r. –
trzeci rozbiór Polski.
Ks. Staszic mocno przeżywał upadek Ojczyzny. Mieszkał wówczas
w Zwierzyńcu – rezydencji ordynata
Zamoyskiego. Tam właśnie, w odosobnieniu, rozpoczął pracę nad dziełem
„Ród ludzki”. Tam też zastał go wybuch Powstania Kościuszkowskiego,
którego wodza – Tadeusza Kościuszkę,
poznał wcześniej osobiście. Wsparł
ten zryw niepodległościowy finansowo, lecz pozbawiony nadziei – wraz
z wdową po Andrzeju Zamoyskim i jej
dziećmi – udał się do Wiednia, gdzie
z przerwami przebywał do 1797 roku.
Po powrocie do kraju zakończył pełnienie swoich obowiązków u Zamoyskich.

Prekursor spółdzielczości

Odtąd ks. Staszic rozpoczął drugi
etap swego życia. Największą troską
ks. Staszica była sytuacja ludu wiejskiego. Chłopów uważał za stan najbardziej „Uświęcony i produkcyjny”.
W „Przestrogach dla Polski” pisał, że
nie należy ich traktować jak niewolników, gdyż doprowadzi to do ruiny całe
społeczeństwo. Co istotne, w odróżnieniu od poprzedników i sobie współczesnych nie apelował „o dobrą wolę” do
szlachty, ale odwoływał się do argumentów ekonomicznych.
Ks. Staszic wychodził z założenia,
że „bogactwo kraju pochodzi z pracy
rolnika” i od początku swej działalności domagał się zmiany dotychczasowego feudalnego ustroju rolnego, ostro
krytykując poddaństwo chłopa i żądając przywrócenia mu „prawa naturalnej
wolności”.
Ks. Staszic nie tylko odważnie głosił swoje poglądy, ale sam przystąpił
do działania. W 1801 r. za uskładane
pieniądze nabył na obszarze dawnego starostwa hrubieszowskiego dobra:
miasto Hrubieszów i wsie: Białoskóry, Bohorodyca (Brodzica), Busieniec,
Czerniczyn, Djakonow (Dziekanów),
Jarosławiec, Pobereżany, część wsi
Putnowice oraz część wsi Szpikołozy.
Tereny te miały powierzchnię 12.000
morgów. Ponieważ wywodził się ze
stanu mieszczańskiego, w feudalnym
porządku nie miał prawa posiadania
ziemi. Oficjalnie dobra nabyła Anna
Sapieha z Zamoyskich, uczennica ks.
Staszica., która w 1811 r. przekazała je
oficjalnie ks. Staszicowi.
Widząc, że nie zdoła przeprowadzić
koniecznych reform, ks. Staszic zdecydował się przynajmniej w zakupionych przez siebie dobrach hrubieszowskich oprzeć stosunki włościańskie
na zasadach, jakie sam wypracował.
Zostały one sformułowane w 1816 r.
w „Ustawie Towarzystwa Rolniczego
Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach przez Stanisława Staszica przy
uwolnieniu od pańszczyzny włościan
w swoich dobrach dziedzicznych nadanej, a przez wszystkich mieszkańców gminy hrubieszowskiej zgodnie
i dobrowolnie przyjętej”. Ustawa ta
stanowiła próbę reformy stosunków
feudalnych i była jednocześnie realizacją nie tylko agrarnych poglądów ks.
Stanisława Staszica, ale również jego
głęboko humanistycznej myśli społeczno-filozoficznej.
W Towarzystwie tym, które potocznie nazywano Towarzystwem Rolni-

czym Hrubieszowskim, pragnął uczyć
wolnych gospodarzy ekonomicznego
myślenia, zaradności i samopomocy.
Uwolnił więc włościan od pańszczyzny
i nadał im grunty z prawem dziedziczenia w działkach nie przekraczających
60 morgów.
Oficjalnie „Ustawę Towarzystwa
Rolniczego Hrubieszowskiego” zatwierdził car Aleksander I w 1822
roku. Liczyła ona około 90 stron i zawierała 108 artykułów. Wówczas obdarowani gospodarze aktem rejentalnym zobowiązali się za siebie i swoje
potomstwo należeć do Towarzystwa
i zachowywać przepisy ustanowione
przez założyciela. Kontrakt podpisało
300 gospodarzy – „głów rodzin” oraz
29 pracowników TRH, tj. administratorów i zatrudnionych w różnych dziedzinach przez Towarzystwo. Członkowie Towarzystwa zobowiązani byli
płacić po 2 złp z morgi na cele wspólne, dawać daniny w naturze (szarwarki), a w razie pożaru, nieurodzaju lub
gradobicia pomagać poszkodowanym
odpowiednio do ilości posiadanego
gruntu. Z nadwyżek dochodów miał
powstać fundusz na zakup innych wsi
w celu włączenia ich mieszkańców
do Towarzystwa, ale żaden członek
w drodze zakupu czy dziedziczenia
nie mógł posiadać więcej niż 80 morgów gruntu. Nadwyżka powinna być
sprzedana „niepełnorolnemu”.
Co istotne, ks. Stanisław Staszic
nie uzależniał członkostwa w TRH od
wyznania, toteż wśród członków byli
katolicy, greko-katolicy (później przymusowo „nawróceni” na prawosławie
przez władze rosyjskie) i żydzi, jednak
członkami Towarzystwa nie mogli być
duchowni.
Towarzystwem Rolniczym Hrubieszowskim zarządzała sześcioosobowa
Rada Gospodarcza wybierana przez
członków w dwustopniowym głosowaniu. Radzie przewodniczył prezes,
którym został dawniejszy administrator dóbr hrubieszowskich Józef
Grotthus. Stanowisko prezesa było
w rodzinie Grotthusów dziedziczne.
Prezes gospodarował na 150 morgach
gruntu wolnych od opłat i świadczeń.
Miał zapewnione mieszkanie, budynki
gospodarskie oraz wysoką pensję – 4
tys. złp rocznie. Radnych nie opłacano. Otrzymywali jedynie drobne przywileje.
Kasa pożyczkowa Towarzystwa –
jedna z pierwszych na ziemiach polskich i w Europie kas wzajemnej pomocy – oprócz odsetek od zapisanych
przez ks. Staszica 60 tys. złp powiększała swój fundusz z dochodów z propinacji, młynów, stawów i wspólnych
gruntów. Pożyczki dawała tylko na
udoskonalenie rolnictwa, zakładanie
przedsiębiorstw przemysłowych, prowadzenie handlu i budowę murowanych domów. Spłata pożyczki powinna
następować w ciągu najwyżej 20 lat.
Na koszty hipoteczne i kontrolne pobierano 5,5 proc. W razie użycia pożyczki nie na właściwy cel odbierano ją
zaraz i dłużnik tracił prawo korzystania
z usług kasy. Oprócz tego Towarzystwo
posiadało 3 magazyny zsypowe udzielające pożyczek w zbożu za opłatą
garnca od korca zboża.
Składki członkowskie i dochody ze
wspólnej własności umożliwiały Towarzystwu prowadzenie działalności
oświatowej i socjalnej. Utrzymywano
pięć szkół elementarnych powszechnego nauczania, w tym jedną wyższą
szkołę elementarną. Corocznie wspólnota finansowała jednemu z najzdolniejszych uczniów naukę w gimnazjum
przez 3 lata, zaś innemu studia wyższe
trwające 5 lat. Prowadzono także szpital dla członków i opłacano własnego
lekarza, a także utrzymywano dom
opieki dla starców, kalek i ubogich oraz
sierociniec. Szczególną opieką otaczano dzieci opuszczone i sieroty – pełnili
ją wszyscy bezdzietni członkowie Towarzystwa oraz mający mniej niż sześcioro dzieci.
Pomysłem swoim ks. Stanisław Staszic wyprzedził ojców kooperacji z Europy Zachodniej i stworzył bardziej życiowy wzór osady rolnej, opierając ją
nie na wspólnej własności – jak tego

chcieli angielski
pionier
ruchu
spółdzielczego
Robert
Owen
(1771-1858)
i francuski myśliciel Charles Fourier
(1772-1837) – lecz
na osobistym władaniu
ziemią. Celem jego było
upowszechnienie własności „przyrodzonej nierówności
poprawa … przez towarzyszenie się
stan natury doskonalić … uwarowanie
powszechnej i dla wszystkich sprawiedliwości”. Dlatego ks. Stanisław
Staszic uważany jest za ojca polskiej
spółdzielczości.
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie – dzieło ks. Staszica – sprawdziło
się w praktyce. Teren jego działania
wyróżniał się zamożnością włościan,
wyższym poziomem wykształcenia
i szerszymi horyzontami myślowymi.
Towarzystwo funkcjonowało sprawnie
i o 30-40 lat wyprzedziło pierwsze organizacje spółdzielcze tworzone wśród
chłopów w Westfalii przez Fryderyka Wilhelma Raiffeisena. Przetrwało
dwa powstania narodowe i dwie wojny światowe, sprawdzając się w „nieszczęściach”. Rozwiązał je dopiero
komunistyczny prezydent Bolesław
Bierut zarządzeniem z 14 listopada
1951 r. w sprawie zniesienia fundacji
pod nazwą „Fundacja ks. S. Staszica”
(„Monitor Polski” nr A-95), sankcjonującym przejęcie przez państwo tej
fundacji i jej majątku.

Działacz polityczny
i gospodarczy, filozof
i publicysta

Ksiądz Stanisław Staszic po zakończeniu pełnienia swoich obowiązków
u Zamoyskich zrazu podjął bardzo
intensywne prace badawcze w zakresie geologii. Przemierzał wzdłuż
i wszerz ziemie polskie. Wiele razy
był w okolicach Krakowa i Lwowa,
w Kieleckiem, na Lubelszczyźnie, na
Mazowszu i Podlasiu, zwiedził Karpaty i Przedgórze. Dotarł nawet na
Węgry. Odwiedzał rozmaite kopalnie,
zakłady przemysłu żelaznego oraz
kamieniołomy. Rejestrował bogactwa
naturalne kraju i sporządzał pierwsze
dokładne mapy geologiczne. W Warszawie ks. Staszic przyczynił się do
założenia organizacji, której zadaniem
miało być krzewienie nauki. W 1800 r.
nadano jej nazwę Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jego członkami byli wybitni ludzie epoki.
W 1804 r. ks. Staszic udał się po raz
drugi do Paryża z zamiarem poznania najnowszych osiągnięć geologii.
Po powrocie z Francji w 1805 r. podjął systematyczne badania naukowe
w dziedzinie geologii. Organizował
wyprawy geologiczne (m.in. w Tatry
– dlatego jest uważany za pioniera taternictwa).
Z kolei w 1807 r. opublikował broszurkę „O statystyce Polski”, w której
nakreślił obraz kraju i jego zasobów,
pokazując realne podstawy odzyskania
i utrzymania niepodległego bytu („Waleczny Narodzie! Przestrzegam, użytkuj z czasu”).
Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego w 1807 r. ks. Stanisław
Staszic, mający wówczas 52 lata,
rozpoczął służbę publiczną. W Księstwie Warszawskim, a następnie
w Królestwie Kongresowym zajmował wysokie stanowiska administracyjne i prowadził niezmiernie
wytężoną działalność, zwłaszcza
w Izbie Edukacyjnej (1807-1812),
w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
(1815-1824) i w Wydziale Przemysłu
i Kunsztów (1816-1824), gdzie pełnił
funkcję dyrektora generalnego.
W 1808 r. został wybrany na prezesa
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kierował jego działalnością aż do śmierci.
Jego hasłem programowym było: „Być
narodowi użytecznym”.
Jako członek Izby Edukacyjnej
współtworzył m.in. Szkołę Prawa
(1808 r.) i Szkołę Lekarską (1809 r.)

oraz układał projekty organizacyjne
edukacji krajowej i walczył dla niej
o fundusze. Równocześnie aktywnie
pracował w administracji skarbowej.
W 1810 r. został radcą stanu. W 1816
r. organizował Akademię Górniczą
w Kielcach i Uniwersytet w Warszawie,
a w latach kolejnych współorganizował
m.in. Instytut Agronomiczny, Szkołę
Weterynaryjną i Szkołę Przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego.
Jego rozprawy z dziedziny geologii, opublikowane w 1815 r. w książce
„O ziemiorództwie Karpatów i innych
gór i równin Polski” wraz z mapą geologiczną Polski i krajów ościennych
(jedna z pierwszych map tego rodzaju
na świecie), stanowiły pierwszą próbę
ujęcia geologii Polski.
Był odkrywcą złóż węgla i inicjatorem budowy kopalni w Dąbrowie Górniczej. Popierał rozwój Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w rejonie
Gór Świętokrzyskich, który od 1818
r. zaczął się silnie rozwijać. W 1816 r.
utworzono Główną Dyrekcję Górniczą
podlegającą ks. Staszicowi.
W 1815 r., w uznaniu za dotychczasową służbę, ks. S. Staszic został
odznaczony Orderem św. Stanisława
I klasy, zaś w 1818 r. „za gorliwe prace około wyższej dyrekcji górnictwa”
otrzymał Order Orła Białego.
Ksiądz Staszic był szczególnie hojny dla Warszawy. Własnym kosztem
wzniósł dwie kolejne siedziby Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Najpierw
budynki na Kanonii, następnie kiedy
w 1818 r. TPN otrzymało spadek po
generale Janie Henryku Dąbrowskim
w postaci ogromnych zbiorów map,
planów, szkiców, dzieł sztuki, broni
itp., które nie mogły pomieścić się
w dotychczasowej siedzibie, ks. Staszic zaczął gromadzić fundusze na obszerny gmach dla TPN. Już w 1823 r.
oddany został do użytku pałac u zbiegu ulic Nowy Świat i Krakowskie
Przedmieście. Pałac ten – zwany dziś
Pałacem Staszica (obecnie siedziba
Polskiej Akademii Nauk) – zaprojektowany został przez wybitnego architekta Antoniego Corazziego. Ponadto
ks. Staszic zainicjował i w znacznej
mierze
sfinansował
wystawienie
w Warszawie pomnika Mikołaja
Kopernika, który został odsłonięty
w 1830 roku.
W końcowych latach życia ks. Staszic niezmordowanie oddawał się pracy organizacyjnej w zakresie naukowym, oświatowym i gospodarczym.
W licznych przemówieniach uzasadniał swój program, który można by
nazwać programem pracy organicznej.
Wobec narastającego konfliktu z ministrem skarbu Ksawerym Druckim-Lubeckim oraz z powodu podeszłego wieku i stanu zdrowia w 1824 r. ks. Staszic
podał się do dymisji, którą otrzymał
wraz z jednoczesnym powołaniem na
ministra stanu.
Zmarł 20 stycznia 1826 r. w Warszawie i został pochowany przy klasztornym kościele Ojców Kamedułów
na Bielanach. W testamencie cały
swój majątek zapisał na cele publiczne, m.in. szpitale, dom zarobkowy,
klinikę przy Uniwersytecie, Instytut
Głuchoniemych i Ociemniałych oraz
pomnik Mikołaja Kopernika. Księgozbiór i zbiory przyrodnicze przekazał
TPN. Pogrzeb w dniu 24 stycznia 1826
r. wielce umiłowanego dobroczyńcy,
wzorowego obywatela i dobrego człowieka stał się wielką manifestacją, która zapoczątkowała żywiołowy kult ks.
Stanisława Staszica i stała się podstawą
trwającej do dziś jego legendy.
Kazimierz E. Bendkowski
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WSS Praga Południe

T

egoroczne zebranie, które, zgodnie
ze statutem, odbyło się w kwietniu, miało odmienny charakter od
tych odbywanych dotychczas. Istotna
zmiana polegała na tym, że choć w naszej spółdzielni działają trzy Grupy Rejonowe, spotkanie o charakterze sprawozdawczym odbyło się jedno, wspólne
dla wszystkich zespołów. Taka zmiana
podyktowana została nową dla nas sytuacją, a mianowicie tym, że z uwagi
na zakończenie działalności w największym obiekcie handlowym spółdzielni
„Społem” WSS Praga-Południe, czyli
w „Uniwersamie”, nie dysponujemy już
odpowiednim pomieszczeniem dla przeprowadzania większych spotkań. Zapadła
więc decyzja, aby w wynajętej sali spotkały się jednocześnie wszyscy uczestnicy dorocznych spotkań i aby w trakcie
jednego posiedzenia podsumować ich
działalność w roku 2015. Nowością było
również to, że nie rozsyłano imiennych
zawiadomień do członków spółdzielni,
ale poprzestano jedynie na informacjach
umieszczonych we wszystkich naszych
placówkach handlowych, co jest zresztą
zgodne z zapisem statutowym, a miało
jednocześnie walor oszczędnościowy.
Obszerna aula Liceum im. Zbigniewa Herberta przy ul. Fundamentowej
na Grochowie zapełniła się do ostat-

Spółdzielnie Uczniowskie

F

undusz Inicjatyw Obywatelskich
to Program Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, którego
celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, także poprzez pobudzenie
aktywności społecznej. Ze środków
Funduszu korzysta Krajowa Rada
Spółdzielcza w ramach projektu realizowanego w województwie mazowieckim, dotyczącego powstawania spółdzielni uczniowskich pt. „Spółdzielnie
uczniowskie szkołą aktywności”,
którego celem jest: „ zwiększenie zaangażowania oraz aktywności społecznej i obywatelskiej wśród młodzieży
w wieku 13-18 lat, poprzez tworzenie
i rozwijanie spółdzielni uczniowskich.
Projekt ma za zadanie przyczynić się
do wzmocnienia i rozwoju sektora SU
w Polsce a także praktycznej nauki
o przedsiębiorczości” .
W dniach 7-8 kwietnia br. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
w Warszawie odbyły się warsztaty dotyczące tego projektu . Na zaproszenia
wysłane do mazowieckich placówek
oświatowych przez koordynatora projektu Anetę Englot na warsztatach
obecni byli przedstawiciele : z Gimnazjum nr 46 i z Gimnazjum Przymierza
Rodzin im. Jana Pawła II oraz z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 (z Warszawy), z Zasadniczych Szkół w Łazach, Cegłowie, Radzyniu oraz z ZSS
w Ignacowie.
Uczestników powitał prezes KRS
Alfred Domagalski, prezentując dorobek spółdzielczych przedsiębiorstw,
których tradycja sięga połowy XIX
wieku .Podkreślił tradycję Spółdzielni
Uczniowskich sięgającą 1900 roku,kiedy to pedagog Jadwiga Dziubińska
założyła w Pszczelinie k/Warszawy,
pierwszą tego rodzaju organizację.
W Polsce istnieje obecnie kilka tysięcy
spółdzielni uczniowskich popularyzujących w środowisku szkolnym ideę
i wiedzę o spółdzielczości, poznawanie
zasad przedsiębiorczości,dobrego gospodarowania, pracy zespołowej oraz
współodpowiedzialności.

niego miejsca, zaś uczestnicy, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad
zapoznali się nie tylko ze sprawozdaniami złożonymi przez przewodniczących poszczególnych Grup
Rejonowych, ale także z obszernymi informacjami Zarządu o aktualnej sytuacji spółdzielni oraz Rady
Nadzorczej o jej działalności w roku
ubiegłym.
Na terenie spółdzielni „Społem”
WSS Praga-Południe działają obecnie trzy Grupy Członkowskie:
I – obejmuje placówki handlowe
zlokalizowane na Grochowie i Saskiej Kępie oraz sklep przy ul. Rydygiera na Żoliborzu,
II – obejmuje placówki zlokalizowane na Gocławiu i Marysinie Wawerskim,
III – obejmuje placówki zlokalizowane w Wawrze, Radości i Sulejówku
oraz sklep przy ul. Cieszyńskiej na Mokotowie.
W trakcie każdego roku członkowie
każdej z grup systematycznie odbywają wizytacje w przydzielonych sobie
sklepach i składają z nich pisemne relacje na odpowiednio przygotowanych
arkuszach ocen, jak również uczestniczą w kwartalnych spotkaniach swojej
grupy w trakcie których wymieniane
są uwagi, składane wnioski dotyczące
pilnej likwidacji zauważonych nieprawidłowości, jak również sugestie pod
adresem zarządu i administracji w sprawach dotyczących samych sklepów
i ich pracowników.
Chociaż w wielu spółdzielniach tego
typu działalność kontrolna została już
zaniechana, nasza spółdzielnia kontynuuje ją z dużym zaangażowaniem
działaczy, nie będących pracownikami
spółdzielni, a także przy udziale samych
pracowników, którzy wizytując placówki swoich koleżanek mają bezpośredni
wgląd w ich pracę i osiągnięcia.

Z przedstawionych sprawozdań
oceniających działalność Grup w roku
2015 wynika, że nasze placówki handlowe są nowoczesne, znakomicie
zaopatrzone, a co najważniejsze, ich
pracownicy mają żywy i codzienny
kontakt z klientami, co jest bardzo
ważnym elementem przyciągającym
klientów do robienia zakupów właśnie
w naszych sklepach. Wymownym dowodem na to jest fakt, że mamy już 17
tys. uczestników programu lojalnościowego, a ich udział w ogólnej sprzedaży
rośnie z roku na rok i wynosi obecnie
12 proc.
Choć tematem zebrania była ocena
roku ubiegłego, zarówno w wystąpieniach prezesa Bogusława Różyckiego,
jak i dyrektora handlowego Mieczysława Szumiło, wiele uwagi poświęcono sytuacji aktualnej i prognozom
na najbliższą przyszłość, bo likwidacja
„Uniwersamu” i przeprowadzka zlokalizowanych tam sklepów na nowe miejsca, zmieniła mocno ich wypracowaną
przez lata pozycję, którą teraz muszą
tworzyć na nowo.
Spółdzielnia dołożyła już wielu
starań szeroko rozwijając akcję reklamującą nowe placówki i nadal będzie
je wspierać różnego rodzaju działaniami marketingowymi, ale pomoc
powinna iść także ze strony działaczy
skupionych zwłaszcza w Grupach Rejonowych, aby nie tylko jak najczęściej
odwiedzać te sklepy i robić w nich zakupy, ale też szerzyć w swoim otoczeniu wiedzę o ich nowej lokalizacji.
W trakcie zebrania przewodniczący
Rady Nadzorczej, Zbigniew Dejtrowski, który prowadził obrady, złożył także sprawozdanie z działalności Rady
w roku 2015 i zapowiedział jednocześnie, że doroczne Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w czerwcu.

Uczestnicy warsztatów otrzymali
wiele wskazówek i rad dotyczących
przygotowań do założenia spółdzielni,
jak i jej funkcjonowania. Dużą dawką
praktycznych podpowiedzi było spotkanie z przedstawicielkami spółdzielni
uczniowskiej „Karmelka” z lubartowskiego Gimnazjum nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza. Prezes „Karmelki” Justyna Cieniuch i sekretarz Karolina
Borówka oraz opiekunka Małgorzata
Wysoczyńska podzieliły się doświadczeniami, udzielając wielu cennych
informacji popartych prezentacją multimedialną, dotyczącą prowadzonego
w Lubartowie szkolnego przedsiębiorstwa, podejmowanymi działaniami na
rzecz społeczności szkolnej, ale także
z osiąganych wyników finansowych.
Ożywione kuluarowe rozmowy z lubar-

założyło sklep ze sprzedażą masła, cukru, mąki, płatków owsianych i świec.
Zasady funkcjonowania Stowarzyszenia
stały się podstawą spółdzielczych zasad respektowanych przez organizacje
spółdzielcze na całym świecie . „Zasady
spółdzielcze są wytycznymi, za pomocą których spółdzielnie wprowadzają
swoje wartości do praktyki” (KODEKS
Dobrych Praktyk Spółdzielczych KRS,
Warszawa, 2009r.)
Z doświadczeń istniejących spółdzielni uczniowskich do podjęcia decyzji o założeniu SU potrzebna jest
życzliwość dyrekcji i grona pedagogicznego placówek oświatowych, rodziców, zaangażowanie uczniów. Nie
bez znaczenia jest rola opiekuna oraz
pomoc ze strony koordynatora projektu Anety Englot, jak również Fundacji

Elżbieta Jędrych

WSS Śródmieście

W

dniach 5,6,7 kwietnia br.
w sali konferencyjnej Hali
Mirowskiej odbyły się trzy
zebrania Grup Członkowskich, które
miały charakter sprawozdawczy.
Wszyscy członkowie Spółdzielni
zostali indywidualnie pisemnie powiadomieni o terminie zebrania. Zawiadomienia o terminach zebrań zostały też
umieszczone we wszystkich placówkach handlowych. Frekwencja członków Spółdzielni wyniosła niespełna
30 procent. We wszystkich zebraniach
uczestniczyły prezes Zarządu Anna
Tylkowska, wiceprezes ds. finansowych Małgorzata Klimas-Komorowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej
Cecylia Przedpełska oraz pozostali
członkowie Rady Nadzorczej.
Zebrani wysłuchali sprawozdania
z działalności Spółdzielni za rok 2015
składanego przez prezes Zarządu oraz
przedstawionego przez przewodniczącą sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej. Dział Społeczno-Samorządowy i Organizacyjny przedstawił
również sprawozdania: z realizacji
wniosków zgłoszonych na zebraniach
w roku 2014 i z działalności Komitetów Członkowskich działających na

Nasza Jubilatka

W Izbie Pamięci WSS od lewej: Bolesława Rużalska, Kazimierz Bendkowski
i Irena Chojnowska.

Warsztaty dla nauczycieli P

towskimi spółdzielczyniami były również cennym źródłem informacji dla
przyszłych założycieli SU.
W aspekcie historycznym spółdzielczość ujął dr Adam Piechowski dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego KRS, podając liczne przykłady
organizacji,będących pre-spółdzielczymi formami współpracy („tłoki” „powabie” w Małopolsce, czy „sibraty”
i „siąbrostwa” we wschodniej części
Polski, a także spółki gospodarcze np.
„maszoperie” zrzeszające rybaków od
XII wieku czy „pasterstwo wysokogórskie”).
Za pierwowzór spółdzielni w Polsce
uważany jest m.in. „Wolny Kadłub” na
Śląsku Opolskim, a za prekursora spółdzielczości Stanisław Staszic założyciel
Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego dla Ratowania się Wspólnego
w Nieszczęściach. 329 członków otrzymało od Staszica ziemię pod warunkiem
zespołowej działalności i przeznaczania
dochodów na cele wspólne, prowadzenia działalności oświatowej, organizowania opieki zdrowotnej (szpital,
lekarze), opieka nad poszkodowanymi,
prowadzenie kasy pożyczkowej .Statut
Towarzystwa będący podstawą działania zatwierdzony został w roku 1822
przez cara Aleksandra I, w roku 1822
uznany przez rząd w Petersburgu .
Angielskie Roczdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów,które powstało w roku 1844 uważane jest
w świecie za pierwszą spółdzielnię, ale
było ono raczej pierwszą spółdzielnią
spożywców. 28. miejscowych tkaczy

Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
z Krakowa, której przedstawicielka Zofia Węgrzyniak uczestniczyła również
w warsztatach. Założyciele SU mogą
również liczyć na pomoc ekspertów ds.
spółdzielczości uczniowskiej w aspekcie podstaw prawnych, przedmiotu działalności m.in. Ewy Derc, Alicji Brand,
czy z zakresu przedsiębiorczości i promocji od doradców biznesowych Marcina Juszczyka, Rafała Wesołowskiego.
Dla początkujących spółdzielców
doskonałym kompendium wiedzy jest
książka dr Jerzego Jankowskiego
i Ewy Derc ” Jak założyć spółdzielnię
uczniowską”
Pilotażowy projekt powstawania SU
w województwie mazowieckim będzie
realizowany poprzez:
– uruchomienie portalu edukacyjno–
informacyjnego z licznymi modułami
takimi jak:
– e-narzędziem do tworzenia spółdzielni uczniowskich
– informacjami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania SU
– szkoleniami e-learningowymi dla
nauczycieli i uczniów
– strefą dobrych praktyk spółdzielni
uczniowskich z kraju i z zagranicy
– strefą pytań i odpowiedzi .
Pierwsze wiadomości napływające
od uczestników warsztatów są optymistyczne, bowiem poczynili już pierwsze
kroki zmierzające do założenia spółdzielczych przedsiębiorstw w swoich
placówkach szkolnych.
Jolanta Jędrzejewska

terenie Grupy Członkowskiej. Uczestnicy zebrań otrzymali również pisemne
informacje o wynikach ekonomicznych
poszczególnych placówek.
Dyskusja była merytoryczna i dotyczyła bieżących spraw Spółdzielni,
takich jak: wnikliwa analiza ekonomiczna placówek handlowych, funkcjonowanie Komitetów członkowskich, ujednolicenie wyglądu witryn
sklepowych we wszystkich naszych
placówkach handlowych i podejmowanie wszelkich działań zmierzających
do poprawy wyników ekonomicznych.
Pozytywnie oceniono zmiany aranżacyjne w DH „Hala Mirowska”, wnioskując o kontynuowanie rewitalizacji
i modernizacji tego obiektu.
Podziękowano Zarządowi i Radzie
Nadzorczej za działania podejmowane
na rzecz Spółdzielni oraz za współpracę z organizacjami spółdzielczymi
i aktywność promującą „Społem” WSS
Śródmieście na zewnątrz.
Na Zebraniach Grup Członkowskich
uchwalono cztery wnioski, które przekazane zostaną do merytorycznej realizacji.
Tekst i foto:
DANUTA BOGUCKA

ełna werwy, humoru, ogromnych chęci do życia, pogodna,
niekonfliktowa, to tylko wybrane słowa, które charakteryzują czcigodną jubilatkę Panią Bolesławę Rużalską przez wszystkich
nazywaną p. Lusią, która 4 marca
obchodziła setną rocznicę urodzin.
Tak mówi o toaście i pozostawionych
za sobą latach: „ Kiedy śpiewamy „Sto
lat” przy stole jubilata czy solenizanta, prawie nigdy nie myślimy, że to się
spełni. Ot, taki toast. Czasem jednak los
płata figla i proszę… właśnie kończę
sto lat.W moim przy przypadku spełnia
się również druga część toastu „Niech
ci gwiazdka pomyślności nigdy nie
zagaśnie”- jestem zdrowa, mieszkam
z córką, w pięknej okolicy i mam tyle,
tyle wspomnień. Pamiętam wspaniałe,
choć biedne czasy dzieciństwa, kiedy
na podwórku przy ul. Dalekiej bawiliśmy się w chowanego, berka,w klasy
czy czarnego luda. Pamiętam szkołę
podstawową i gimnazjum a w szczególności momenty kiedy przełożona uczyła
„kłaniać się z wdziękiem – powtarzając
„falą dziewczynki, falą”.
O czasach wojny stara się zapomnieć. Gdy po wojnie urodziła się córka Hania wraz z mężem zamieszkała na
warszawskiej Pradze. W roku 1949 rozpoczęła pracę zawodową w mokotowskiej spółdzielni spożywców. Jeszcze
w tym samym roku została zatrudniona
w Dziale Społeczno-Samorządowym
w Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście.
Tak wspomina ten okres: „nasza praca polegała na pozyskiwaniu członków
do spółdzielni i utrzymywaniu więzi
i współpracy z nami. Zaczęły powsta-

wać Ośrodki Praktycznej Pani, gdzie
członkowie Spółdzielni, mając wysoką
bonifikatę mogli korzystać z wielu ulg
rzemieślniczych, kosmetycznych czy
fryzjerskich, a także bezpłatnie uczyć
się gotowania, kroju i szycia”. Oprócz
pracy w tamtych latach zawiązanych
zostało wiele przyjaźni, czemu sprzyjały m.in. pobyty we wczasowych ośrodkach społemowskich m.in. na Mazurach: „Tak to plotą się i przeplatają
wspomnienia, przesuwają przed oczami ludzie, z których większość istnieje
już tylko w mojej pamięci”.
Pani Lusia do chwili przejścia na
emeryturę związana była zawodowo ze
śródmiejską spółdzielnią, gdzie obok
pracy zawodowej pełniła szereg funkcji
społecznych m.in. sekretarza Rady Nadzorczej, wiceprzewodniczącej Komitetu Rejonowego, była członkiem Koła
Spółdzielczyń, ostatnio Przewodniczącą
Komisji Historycznej, do ubiegłego roku
uczestniczyła w zebraniach plenarnych
Rady Nadzorczej śródmiejskiej spółdzielni w charakterze jej Honorowego
Członka. Po zmianie miejsca zamieszkania utrzymuje stały kontakt telefoniczny
z wieloma osobami, o czym mówi tak:
„Teraz na szczęście mam jeszcze
wiele życzliwych mi osób, prawdziwych przyjaciół w niezmiennie bliskim
mi WSS Śródmieście, którzy pamiętają
mnie i o mnie i stale podtrzymują kontakt, dzwonią,odwiedzają i gawędzą ze
mną … pomimo moich 100 lat”.
Oczywiście na urodzinach nie mogło zabraknąć przedstawicieli Spółdzielni, w której pracowała i działała
CZCIG O DNA JUBILATK A! ! !
Jolanta Jędrzejewska
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Wyniki są rezultatem wysiłku
Być może znasz sprzedawców, którzy imponują ci osiąganymi wynikami.
Może śledzisz ich strony internetowe,
blogi czy profile społecznościowe, zachwycając się liczbami i kolejnymi
niesamowitymi kontraktami. Zapewne
zastanawiasz się, dlaczego im przychodzi to z taką łatwością, podczas gdy
u ciebie ciężko wywalczyć nawet naj-

Tajemnica profesjonalnego sprzedawcy
– Myśl – Działanie (wysiłek) – Rezultat

mniejszy skok sprzedażowy względem
ubiegłego miesiąca?
Tego typu myślenie to pułapka.
Oglądanie wyników nigdy nie przybliży cię do sukcesu, bo za wielkimi liczbami kryją się miesiące, lata wysiłku
i ciężkiej pracy . Zamiast oczekiwać
ekstremalnej zmiany, zdecyduj się na
drobne kroki wykonywane sukcesywnie każdego dnia.

Kiedy stajesz się profesjonalnym sprzedawcą?

Kiedy przestajesz traktować
to jako zawód, a staje się to
twoim sposobem życia.
Rób to, czego innym sprzedawcom się nie chce, a zaczniesz
osiągać nieporównywalnie większe sukcesy.
Profesjonalny sprzedawca tak
naprawdę nigdy nie rozstaje się
ze swoją pracą.
Nawet w kontaktach towarzyskich, podróżach z rodziną i innych codziennych czynnościach

Towarzystwo Spółdzielców

M

Plan działania

arcowemu posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Spółdzielców przewodniczył prezes
dr Krzysztof Lachowski. Porządek
dnia obejmował m.in. plan działań TS
w roku bieżącym. Ramowe zagadnienia były prezentowane na ubiegłorocznym Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Członków, a dot.
m.in. popularyzowania celów Stowarzyszenia , kontynuowania współpracy
z Krajową Radą Spółdzielczą i innymi
organizacjami spółdzielczymi i pozarządowymi, współpracy ze środowiskiem naukowym, z Muzeum Historii
Spółdzielczości, zainteresowania młodzieży problematyką spółdzielczą.
Jednym z ważnych tematów realizowanych przez Towarzystwo w tym
roku są obchody 200- lecia powstania
pierwowzoru organizacji spółdzielczej ,
jakim było Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie założone przez Stanisława
Staszica, jak również nawiązanie kontaktu ze Szkołą Główna Gospodarstwa
Wiejskiego , z której powstaniem przed
dwoma wiekami jest również związany
Staszic. Ponadto, trzecią ważną datą jest
190 rocznica śmierci tego zasłużonego

Domowe dania
Brzoskwinie z kremowym
twarożkiem
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dla Polski przedstawiciela Oświecenia.
Te rocznice są ujęte w planach Towarzystwa w aspekcie spotkań tematycznych,
włączenia się w uroczystości związane
z powstaniem SGGW oraz podjęcia
inicjatywy, dotyczącej upamiętnienia
postaci ks. Stanisława Staszica w postaci pomnika w Warszawie.
Istotnym działaniem jest wzbudzenie
zainteresowania tematyką spółdzielczą
uczniów m.in. poprzez włączenie się
w projekt Krajowej Rady Spółdzielczej pn. „Spółdzielnie uczniowskie
szkołą aktywności”, zainteresowania
młodzieży spółdzielczością w ramach
współpracy z Muzeum Historii Spółdzielczości. Ważnym wydarzeniem będzie organizowana w czerwcu wspólnie
z KRS i Związkami Powiatów Polskich
konferencja poświęcona współpracy
z samorządem terytorialnym. Dużą
wagę Towarzystwo Spółdzielców przywiązuje do zaprezentowaniu swojego
stanowiska na VI. Kongresie Spółdzielczości. Na zakończenie posiedzenia dokonany został wybór sekretarza
w osobie Piotra Grzegorzewskiego,
który zastąpił zmarłą w roku ubiegłym
śp. Zofię Sikorę. 
J. J.

Każdy banan przekrój najpierw w poprzek, a potem wzdłuż. Skrop sokiem
z cytryny. Wymieszaj cukier z cynamonem, w mieszaninie obtocz banany,
umieść je na grillowych tackach posmarowanych olejem i ułóż na rozgrzanym
grillu. Grilluj po 3 minuty z każdej strony, podawaj z lodami. Możesz posypać
resztą cynamonowego cukru.

stara się odnaleźć możliwość nawiązania relacji biznesowej, której zwieńczeniem będzie dokonanie sprzedaży
i zadowolenie klienta. Doświadczeni
„rasowi” sprzedawcy zgodnie twierdzą, że sprzedawanie to sposób życia.
Miej oczy otwarte, nie przestawaj szukać okazji, szukaj połączeń w pozornie
niepasujących do siebie sprawach i stale eksperymentuj.

się, a myśl o kolejnym dniu pracy spowoduje niechęć.
Nie warto stawać się więźniem iluzji lepszego życia tylko z powodu tego,
że innym się udało. Jesteś sobą i masz
własne pasje oraz zainteresowania. To
na ich podstawie buduj strategie sprzedażowe. Pamiętaj, nic nie zaangażuje
cię w pracę bardziej, niż rzeczy które
cię realnie interesują!

Cokolwiek robisz, rób to
w zgodzie z własną
osobowością

Patrz w przyszłość,
jeśli nie możesz
znaleźć motywacji

Naturalność to podstawa w naszej
branży. Wszelkie przejawy sztucznego entuzjazmu, nieszczery uśmiech,
udawane zainteresowanie – choćby
zagrane mistrzowsko, zawsze zostaną rozpoznane przez klienta. Żaden
sprzedawca, który nie utożsamia się ze
sprzedawanym produktem lub usługą,
nie ma szans na osiągnięcie wielkiego sukcesu. Jeśli coś nie jest zgodne
z twoją osobowością, szybko wypalisz

W zawodzie sprzedawcy nie raz spotkasz się z trudnymi chwilami , trudnymi klientami . Często na widok trudnego
klienta dostajemy nerwowych dreszczy
. To normalne, że nikt z nas nie w stanie
emanować zapałem przez okrągłe dwadzieścia cztery godziny. Kiedy dopada
cię rezygnacja zastosuj proste ćwiczenie
zatytułowane „Patrz w przyszłość”.
Głównym powodem, dla którego
czujemy opór przed dokonaniem pew-

MAH „Społem”

● 4 przekrojone na połówki i bez pestek brzoskwinie ● 3 łyżki miodu ● 15
dag kremowego twarożku ● kilka połówek włoskich orzechów ● 1 łyżka oleju
Rozgrzej grill. Brzoskwinie posmaruj olejem, ułóż na grillu stroną przecięcia do dołu. Grilluj 5 minut, a potem odwróć i skrop 2 łyżkami miodu.
Twarożek wymieszaj z ostatnią łyżką
miodu oraz posiekanymi orzechami,
napełnij miejsca po pestkach. Grilluj
2-3 minuty, aż nadzienie będzie ciepłe.
Podawaj od razu.

Banany w lodowym

towarzystwie
● 4 banany ● 1 łyżka soku z cytryny
● 1 szklanka brązowego cukru ● 1 łyżeczka mielonego cynamonu ● 4 kulki
lodów waniliowych ● olej

Zdrowe grillowanie

S

ezon na grilla już się rozpoczął,
a wraz z nim powrócił temat niezdrowej diety, z jaką się kojarzy. Karkówki, skrzydełka, kiełbaski i inne
mięsa stają się nieodłącznym elementem spotkań w gronie rodziny czy przyjaciół. Tłuszcz kapie na rozżarzone
węgle, mięso smacznie się przypieka,
powstają aromaty, którym trudno się

● 1 świeży ananas ● 1/4 szklanki
mleka kokosowego ● 1/2 szklanki cukru przyprawionego cynamonem
Obierz ananasa i wytnij twardy środek. Owoc pokrój w krążki. Gorący ruszt
grilla posmaruj olejem. Plastry ananasa
zanurzaj najpierw w mleku, a następnie
w cukrze. Układaj na grillu i piecz 6 minut z każdej strony. Podawaj po zdjęciu
z grilla. Przed podaniem można skropić
owoce octem balsamicznym i posypać
grubo mielonym pieprzem.
oprzeć. Jednak przypalony tłuszcz to
zabójca naszego zdrowia i figury. Nie
znaczy to jednak, że z grilla musimy
zrezygnować. Wystarczy tylko urozmaicić menu.
Owocowy grill to świetna alternatywa
dla osób dbających o linię, wegetarian
i dzieci. Do pieczenia nadają się niemal
wszystkie owoce, nawet te drobne, jak
jagody, borówki czy truskawki. Żeby nie
spadały, grillujemy je zawinięte w folię,

Czy teraz, rozumiejąc ogromne znaczenie polecania dodatkowych produktów, będziesz nadal odkładać jej
wykonanie?
Marzanna Nikliborc –
trener sprzedaży, doradca
www.profesjonalneszkolenie.pl

azowiecka Agencja Handlowa „Społem” i Warszawska
Spółdzielnia Spożywców
Śródmieście z myślą o najmłodszych
od roku 2012 organizuje spotkania
z przedszkolakami na temat prawidłowego odżywiania. Akcja pod hasłem „Właściwe odżywianie pomaga w nauce i zabawie „pierwotnie
kierowana do uczniów, w praktyce
realizowana jest w przedszkolach.
Zajęcia od początku prowadzi Małgorzata Cempel-Zgierska przy
czynnym
udziale
Waldemara
Szymczyka regionalnego szefa
sprzedaży Zakładu Przetwórstwa
Mięsnego „JBB” w Łysych i innych przedstawicieli partnerów handlowych „Społem”.
Dla podsumowania i potwierdzenia „zdobytych” przez uczestników
porannych spotkań wiadomości wyświetlany jest filmik przygotowany
przez „JBB” pt. „Tęczowe smaki
lubią wszystkie dzieciaki” .Produktowo akcję wspierają : BAKOMA
każdorazowo, dostarczając swój
produkt Bakuś zawierający wapń,
witaminę D, kwasy Omega 3 niezbędne do rozwoju kości i prawi-

dłowego funkcjonowania mózgu.
W zestawach nie może zabraknąć
odłuszczonych Tęczowych parówek z JBB. Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska dostarcza zalecane
przez dietetyków grahamki. Wszyscy wiemy jak ważne w codziennej
diecie są warzywa i owoce. Test na
ich znajomość wśród dzieci wypada
znakomicie, a prezentację umożli-

nr 200 „Gąski Balbinki” przy ulicy o tej samej nazwie. Za udział
w akcji dzieci otrzymały gadżety
w postaci „bakusiowych” zeszytów
i kolorowanek; ołówków lub długopisów „JBB”, linijek SPC. Wszystkie produkty omawiane podczas
„zdrowych poranków” każdorazowo
pozostawały do dyspozycji placówki. Dzieci nie pozostawały dłużne,

wiają dostawcy. Z Gospodarstwa
Sadowniczego B.W. Musiałowscy
są to jabłka .
W roku bieżącym do akcji dołączyła sp. z o.o. FRUTTA zapewniając warzywa, jak również
owoce cytrusowe i banany, a sp.
z o.o. Zbyszko Company z Radomia zaopatrzyła dzieci w napój
wieloowocowy, niegazowany bez
konserwantów i sztucznych barwników z bogatą zawartością witamin
ROKO.
Kwietniowe spotkania miały
miejsce w dwóch warszawskich
przedszkolach: nr 307 „Wesołe
Ekoludki” (ul. Księgarzy 9) oraz

przygotowując wraz z opiekunami
podziękowania. Niespodzianką dla
prowadzących w Przedszkolu nr 200
było odśpiewanie przez uczestników
warsztatów hymnu placówki którego fragment brzmi: „Są na świecie ogromne wieżowce/ autostrady
i duże ulice./Tyle domów i mieszkań
i ludzi, /że paluszków nie starczy by
zliczyć. Ref. Ale jedno jest przedszkole na Balbinki /tu śpiewają panie, chłopcy i dziewczynki./Tu gdzie
każde dziecko śmieje się do dziecka
/i gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka.

Faszerowane jabłka

Galeria Rondo

M

Właściwe odżywianie

● po 1/2 szklanki muesli ● mąki
i brązowego cukru ● 1/4 łyżeczki cynamonu ● 5-7 dag masła pokrojonego
na kawałeczki ● 1/2 szklanki posiekanych włoskich orzechów ● 4 winne,
przekrojone na połówki i bez gniazd
nasiennych jabłka ● 2 łyżki stopione-

Jolanta Jędrzejewska

Wełniane odblaski

Warzywa: botwinka, cebula dymka,
natka pietruszki, rzodkiewka, ziemniaki. Pierwsze zbiory sałaty, rukoli
i szczawiu.
Owoce: rabarbar, pierwsze zbiory
truskawek.
Tartinka

undacja Cepelia Polska Sztuka
i Rękodzieło dba o prezentowanie w swojej Galerii RONDO
twórców i ich prac o zróżnicowanej
tematyce. Warszawiacy mogli obejrzeć
w minionym okresie m.in. malarstwo,
haft, rzeźbę, pisanki huculskie, przedmioty użytkowe z gliny, regionalne rękodzieło.
21 kwietnia została przez prezesa
Fundacji Jana Włostowskiego otwarta
kolejna wystawa „ODBLASKI ŚWIATŁA obrazowane wełną” Ewy Marii
Paradowskiej Werszler. Wiodącą
dyscypliną twórczości artystki są tkaniny od małych do wielkich rozmiarów.
Powstające cykle są wielo tematyczne,
zawierają elementy od architektury,
poprzez motywy sakralne, po wątki
przyrodnicze. Artystka w swoich pra-

cach używa wełny, lnu,
stilonu. Na uwagę zasługują plamy uzyskane grą
światła i cienia dzięki
użyciu specyficznej bazy,
którą jest wojłok. Wojłok
posiada
zróżnicowane
włókna w swojej strukturze od grubych wewnątrz
do delikatnych po stronie
zewnętrznej stąd oczekiwane efekty.
Autorka zdobyła popularność nie
tylko w kraju , ale również poza jego
granicami. Na swoim koncie ma 465
wystaw, w tym większość to prezentacje zbiorowe. Oprócz tkactwa artystka maluje pastelami, nie obca jest jej
także technika ręcznego wytwarzania
papieru, aranżacje wnętrz oraz wystawiennictwo. W swoim dorobku posiada
również wiersze, eseje i recenzje, a także opracowanie monograficzne założonej przez nią we Wrocławiu na Jatkach
Galerii Tkackiej.
Artystka pełniła i pełni szereg funkcji , będąc w wielu gremiach członkiem
Rad Programowych. Za zasługi otrzymała odznaczenia państwowe, a także
lokalnych władz województwa dolnośląskiego i Wrocławia.
Jolanta Jędrzejewska

kładąc na boku rusztu na około 20–25 minut. Owocem, który najczęściej ląduje na
ruszcie jest banan. Owocu nie obieramy ze
skórki, przecinamy ją jednak na całej długości i delikatnie odsuwamy od banana.
Wystarczy położyć go na ruszcie na 2–3
minuty. Gorący banan jest doskonały sam
w sobie, jednak najlepiej smakuje z gałką
waniliowych lodów.
Innym owocem, który doskonale nadaje się na ruszt jest ananas. Owoc należy

obrać, pokroić na plastry i wyciąć twardy środek. Następnie moczymy plastry
w marynacie. Jakiej? To już zależy od
naszej inwencji. Może to być np. mleczko kokosowe albo miód z dodatkiem
soku z cytryny i listkami mięty. W wersji
z mleczkiem kokosowym przed grillowaniem można plastry delikatnie obsypać
brązowym cukrem i cynamonem. Następnie kładziemy ananasa na ruszcie i grillujemy.

Doskonale smakują też grillowane
jabłka lub gruszki. Owoce można pokroić w cząstki, skropić sokiem cytrynowym
i posypać z brązowym cukrem. Owoce te
można jednak grillować inaczej. Wówczas
należy z nich wydrążyć gniazdo nasienne,
a do środka wlać syrop klonowy, karmel
lub miód z dodatkiem soku z cytryny.
Wówczas kładziemy je z boku rusztu i pozwalamy im przez około pół godziny spokojnie się piec. SMACZNEGO!!! DB

Owocowe niespodzianki

Cynamonowy ananas

nej czynności, jest brak motywacji.
Kiedy odkładasz polecanie fileta na
stoisku mięsnym zastanów się, komu
możesz go polecić, w jakim celu i co
chcesz przez to osiągnąć. Załóżmy, że
twoją intencją jest zwiększenie sprzedaży fileta drobiowego co spowoduje
niższą cenę zakupu i wyższy zysk dla
sklepu . Dokonujesz sprzedaży, a więc
zarabiasz. Zarabiasz, a więc zapewniasz sobie poziom życia, na który zasługujesz. Sprzedaż , której przed chwilą dokonałeś, decyduje więc o twoim
szczęściu i poczuciu bezpieczeństwa
w przyszłości. Rezygnując z niej , skazujesz się na niepewność jutra i życie
w strachu.

go masła ● 1/2 szklanki gęstej (36%)
śmietany
Wymieszaj muesli z mąką, brązowym
cukrem i cynamonem. Dodaj masło, rozetrzyj palcami, tak aby powstała kruszonka. Dodaj orzechy i odłóż. Posmaruj
jabłka (po stronie przecięcia) stopionym
masłem. Grilluj 20 minut. W połowie
czasu pieczenia odwróć owoce. Gotowe
zdejmij z grilla i posyp cynamonowo orzechową kruszonką. Grilluj jeszcze 6
minut, udekoruj śmietaną.

Z sezonowego
kalendarza - MAJ
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opularny portal Onet 14 kwietnia
br. w artykule Tomasza Michalskiego pisze o dodatkowych opłatach, wymaganych od dostawców przez
sieci handlowe.
Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad
nowymi regulacjami, które będą zawierały katalog zakazanych opłat pobieranych
przez sieci handlowe od producentów. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to tzw. opłaty
półkowe staną się nielegalne. Dostawcy
mają dość – nie chcą płacić za urodziny
sklepu, czy nowe chłodnie. Handlowcy są
sceptyczni: „Projekt ma w zamyśle ograniczyć patologie, a niestety może stworzyć poważne problemy”.
Drobnemu przedsiębiorcy nie jest łatwo wejść ze swoim asortymentem do
znanej i popularnej sieci marketów. Prościej mają giganci branży, bo są w stanie
dodatkowo zapłacić. Nie chodzi w tym
wypadku o łapówki, ale o tzw. opłaty
półkowe – czyli dodatkowe kwoty, jakie
dostawcy muszą zapłacić m.in. za miejsce
na półce sklepowej czy obecność w gazetce promocyjnej.
Pomiędzy sieciami handlowymi a dostawcami trwa więc cicha walka negocjacyjna o miejsca na półkach sklepowych.
Dyskonty czy hipermarkety nadużywają
pozycji dominującej na rynku i oferują
producentom zaporowe warunki. Ustalenia
stron są tajne, a rozmowy trwają zazwyczaj
bardzo długo, bo zapisy o tzw. opłatach półkowych nie są podawane wprost.
Takim nieoficjalnym opłatom chce
postawić tamę Ministerstwo Rolnictwa.
– Większość organizacji branży rolno
-spożywczej od dłuższego czasu sygnalizowało narastający problem występowania nieuczciwych praktyk rynkowych
w łańcuchu dostaw – tłumaczy w rozmowie z Onetem Małgorzata Książyk
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
– Aktualnie w ministerstwie trwają prace
koncepcyjne nad ustawą, uwzględniające
dotychczasowe wnioski zgłaszane przez
organizacje producentów poszczególnych
branż, a także doświadczenia innych krajów członkowskich – dodaje.
Resort kierowany przez Krzysztofa
Jurgiela dostrzega potrzebę zmian, bo
Kodeks Dobrych Praktyk Handlowych,
który miał ukrócić patologie, nie sprawdził się – nie udało się wyeliminować
nieuczciwych działań sieci handlowych
z łańcucha dostaw rolno-spożywczych.
Urzędnicy szykują także katalog zakazanych opłat, których pobieranie przez sieci
handlowe stałoby się niezgodne z prawem.
Sceptycznie do pomysłu ministerstwa
podchodzą handlowcy, którzy widzą potrzebę stosowania innych, niż marża opłat
pozyskiwanych ze sprzedaży towarów. –
Półka w sklepie nie jest z gumy – mówi
Onetowi Maciej Ptaszyński, dyrektor
Polskiej Izby Handlu. – W jakiś sposób
wybiera się miejsca, w których stoją
konkretne produkty. Oferta producentów
jest szeroka, nie jest więc możliwe, żeby
wszyscy mieli najlepsze miejsca – dodaje.
PIH uważa, że problem rozwiązuje
właśnie opłata za ekspozycję towaru. Jest
ona zróżnicowana w zależności od tego,
na której półce zostanie umieszczony produkt dostawcy. Najdroższe są półki znajdujące się na wysokości oczu.

CO PISZĄ INNI?

N

a portalu newseria.pl 13 kwietnia br. alarmują, że Polsce grozi katastrofa demograficzna!
Szansa na ratunek to imigranci. Do
2050 roku liczba mieszkańców Polski
spadnie o 3 mln. Dodatkowo pogorszy się struktura populacji: mocno
wzrośnie liczba osób w wieku emerytalnym, a spadnie – w produkcyjnym.
Będzie to równoznaczne z brakiem
rąk do pracy. Pomóc mogą imigranci,
zwłaszcza z Ukrainy. Do tego potrzebna jest jednak polityka imigracyjna,
która przyciągnie pracowników na polski rynek, pomoże im się zaaklimatyzować i zatrzyma ich tutaj.
– Negatywne tendencje demograficzne są bardzo poważnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki – mówi
agencji informacyjnej Newseria Biznes Piotr Bujak, szef zespołu analiz
makroekonomicznych w PKO Banku
Polskim. – To potencjalnie bardzo poważna bariera dla dalszego wzrostu
gospodarczego w kolejnych dekadach.
W ciągu najbliższych kilku lat doświadczymy nasilającego się spadku
liczby osób w wieku produkcyjnym,
czyli spadku podaży pracy. To jeszcze
bardziej uwypukli fakt, że Polska nie
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PIH zapowiada, że będzie się przyglądać działaniom ministerstwa. – Projekt
ten ma w zamyśle ograniczyć patologie,
a niestety może stworzyć poważne problemy w relacjach sieć handlowa-producent. Mamy nadzieję, że zostaną przeprowadzone odpowiednie konsultacje
z partnerami społecznymi i wypracowane
będą przemyślane rozwiązania – mówi
Ptaszyński.
– W handlu mówimy o marży od przodu (różnica między ceną zakupu i ceną
sprzedaży), oraz marży od tyłu (czyli
wszelkiego rodzaju opłaty dodatkowe
pobierane przez sieci) – tłumaczy tajniki handlu Sebastian Starzyński, prezes
zarządu instytutu badawczego ABR SESTA. Do dodatkowych opłat, jakie najczęściej pobierają sieci handlowe, należą:
opłata półkowa – za wprowadzenia
nowego produktu do sieci,
opłata logistyczna – za logistykę
produktów miedzy magazynem i sklepami danej sieci,
opłata merchandisingowa – za układanie produktów na półce,
wszelkie opłaty promocyjne – za reklamę w gazetce lub w sklepie,
oraz innego typu opłaty np. za
sprzedaż danych transakcyjnych.
Sebastian Starzyński zaznacza, że polskie orzecznictwo sądowe skłania się do
uznawania większości wspomnianych
wyżej opłat za niezgodne z prawem. Wyjątek dotyczy opłat promocyjnych i za
sprzedaż danych transakcyjnych. – Czasami producenci chcą wypromować nowy
produkt i poza standardowymi kanałami
typu TV, radio, internet bardzo istotnym
kanałem staje się handel. Sklep w tym
przypadku jest dodatkowym medium do
promocji – zauważa prezes instytutu badawczego ABR SESTA.
Opłaty, jakie pobierają sieci handlowe
od dostawców są objęte tajemnicą kontraktów. Jednak nieco informacji przynosi
przygotowana w ramach UE zielona księga dot. nieuczciwych praktyk handlowych.
Zielona księga UE nie jest oficjalnym
dokumentem, a jedynie stwarza przestrzeń do dyskusji na określony temat
w celu rozwiązania problemu, który dotyczy całej Wspólnoty. Zielone księgi mogą
prowadzić do sformułowania wniosków
ustawodawczych, które są następnie
przedstawiane w białych księgach.
W trakcie prac nad jej powstaniem, polscy producenci skupieni w organizacjach
mleczarskich, szeroko podnosili problem
opłat półkowych. Skarżyli się, że musieli
finansować np. urodziny danej sieci marketów, płacić za remodeling sklepu – np.
zakup nowoczesnych regałów chłodniczych, a nawet za zużycie europalet w obrocie między dostawcą i siecią.
W opinii wysłanej w ramach zielonej
księgi UE czytamy, że opłaty pozamarżowe pobierane przez sieci handlowe
sięgają do 40 proc. wartości kontraktu.
Liczone są one najczęściej procentowo
od obrotu – niezależnie od poniesionych
przez sklep kosztów.
Sieci handlowe każą sobie sporo płacić
także za obecność w gazetkach promocyjnych. Jak wynika z deklaracji organizacji
mleczarskich, opłata za jeden moduł o rozmiarze 4x6 cm w gazetce reklamowej jednej
z sieci handlowych kosztuje od 15 tys. zł do
20 tys. zł. W okresie świąt ten sam moduł
kosztuje od 25 tys. zł do ponad 30 tys. zł.
Opr.red.

•
•
•
•
•

może w dalszym ciągu opierać swojego wzrostu gospodarczego na taniej
sile roboczej, bo zasoby tej siły będą
się wyczerpywać.
Zgodnie z prognozami GUS liczba
osób mieszkających w Polsce skurczy
się do 2050 r. do niespełna 35 mln.
Osoby powyżej 65 lat będą stanowiły 31,5 proc. społeczeństwa – będzie
ich o 5,1 mln więcej niż w 2014 roku.
W tym czasie liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o ok. 5 mln, przy
czym największe zmiany wystąpią do
2031 roku. Z kolei kobiety w wieku
rozrodczym w 2050 r. w będą
stanowiły jedynie 67 proc. stanu
z 2014 roku.
W 2050 roku tzw. wiek środkowy (czyli wskaźnik zaawansowania procesu starzenia ludności
oznaczający wiek, którego jedna połowa populacji jeszcze nie osiągnęła, zaś
druga już ukończyła) dla kobiet będzie
wynosił 53,7 lat (wzrost o 12,3 lata),
a dla mężczyzn 48,8 lat (wzrost o 10,9
lat).
– Biorąc pod uwagę to, że jeden
z najniższych na świecie wskaźników
dzietności jest w Polsce, można powiedzieć, że naszemu krajowi w perspektywie kolejnych 2–3 dekad grozi swego
rodzaju zapaść demograficzna polegająca na bardzo dużym spadku liczby
ludności, w tym liczby ludności w wie-
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Świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+

Z

dniem 1 kwietnia 2016r. weszła
w życie ustawa z dnia 11 lutego
2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci opublikowana pod poz.195
Dziennika Ustaw z roku 2016, która wprowadziła świadczenie wychowawcze w ramach realizacji programu Rodzina 500+.
Prawo do świadczenia wychowawczego
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje od dnia złożenia wniosku
do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku
życia. Będzie ono wypłacane w wysokości
500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie również w powyższej wysokości będzie przysługiwać
na pierwsze (lub jedyne) dziecko, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800 zł albo 1200
zł – gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne. Dochód ten liczony na
członka rodziny to przeciętny miesięczny
dochód członka rodziny osiągnięty w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres, na
który jest ustalane prawo do świadczenia
wychowawczego. W przypadku ustalania
prawa do świadczenia wychowawczego (na pierwsze dziecko w rodzinie)na
pierwszy okres, tj. od 1 kwietnia br. do 30
września 2017 r., rokiem kalendarzowym,
z którego dochody stanowią podstawę
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
Do dochodu rodziny będą doliczone
również dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, m.in.:
alimenty na rzecz dzieci,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
stypendia o charakterze socjalnym
przyznane uczniom lub studentom, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego.
Ustalając dochód z gospodarstwa rolnego
przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia,przez Prezesa
GUS (art. 18 ustawy z 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym). Przeciętny dochód
z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
wynosił 2506 zł,tj. 208,83 zł miesięcznie.
W kolejnych latach dochód członka
rodziny będzie ustalany jako przeciętny
miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki jest ustalane prawo
do świadczenia wychowawczego (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących utraty
i uzyskania dochodu).
W przypadku świadczeń ustalanych na
okres od 1 października 2017 r. do ustalenia tego dochodu będzie brany pod uwagę
dochód osiągnięty w 2016 r.
Osoby ubiegające się o uzyskanie
świadczenia wychowawczego muszą złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego
świadczenia. Wniosek można złożyć
w formie papierowej (można go przesłać
w tej formie za pośrednictwem poczty na
adres instytucji, która rozpatruje wnioski)
lub elektronicznej. Wniosek należy złożyć

w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej właściwych ze względu
na miejsce zamieszkania lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeśli taka
funkcjonuje w gminie. Dokładną informację, jaka instytucja w danej gminie będzie
przyjmowała wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, można uzyskać
w urzędzie miasta lub gminy miejsca zamieszkania.
Elektronicznie wniosek można złożyć
za pomocą:
systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do
spraw rodziny, czyli korzystając z Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia
- https://empatia.mpips.gov.pl/,
systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, czyli z wykorzystaniem
Platformy Usług Elektronicznych ZUS –
http://pue.zus.pl/,
systemu teleinformatycznego udostępnianego przez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną.
Aby podpisać wniosek o świadczenie
wychowawcze złożony za pomocą PIU
emp@tia i PUE ZUS,należy posiadać
profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany
podpis elektroniczny.
Jeżeli osoba zawnioskuje o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne
dziecko, nie będzie musiała dołączać do
wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie
nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Natomiast osoba, która zawnioskuje o świadczenie wychowawcze także
na pierwsze dziecko (z uwagi na fakt, że
w takim przypadku obowiązuje kryterium
dochodowe), musi dołączyć do wniosku
m.in.:
oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych
(jeśli członkowie rodziny osiągają takie
dochody),
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (jeśli członkowie rodziny
osiągają dochody niepodlegające
opodatkowaniu z tego tytułu),
oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku
dochodowym (jeśli członkowie rodziny
osiągają takie dochody),
dokumenty (w tym oświadczenia)
potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej, np. świadectwo pracy w razie
utraty zatrudnienia.
W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, organ właściwy może zażądać udokumentowania innych, istotnych
dla prawidłowego przyznania świadczenia
wychowawczego, okoliczności.
Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie
odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia
fałszywych zeznań.
Natomiast informacje o wysokości
dochodu podlegającego opodatkowa-

niu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych oraz
informacje o wysokości odprowadzonych
składek na ubezpieczenie zdrowotne organ właściwy jest zobowiązany pozyskać
samodzielnie.
Jeśli wniskodawca popełnił błąd we
wniosku ,powinien poprawić go w ciągu
14 dni od zawiadomienia – w przeciwnym
wypadku przyjmuje się, że wniosek nie
został złożony.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł po raz pierwszy będzie
przyznane na okres od 1 kwietnia br. do
30 września 2017 r. Na wskazany okres
zasiłkowy wnioski będzie można składać
od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony:
w terminie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia
do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone
z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia
2016 r.,
po upływie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016
r.), świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
W następnych latach okres zasiłkowy będzie trwał od 1 października danego roku do 30 września roku następnego
(analogicznie jak w przypadku przyznawania świadczeń rodzinnych).
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeśli:
jednemu z rodziców (lub opiekunów) dziecka przysługuje za granicą
świadczenie o podobnym charakterze do
świadczenia wychowawczego (chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej),
dziecko pozostaje w związku małżeńskim lub ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli na rzecz
dziecka nie zostało ustalone świadczenie
alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Zasadę tę stosuje się
również wtedy, gdy samotny rodzic spełnia kryterium dochodowe. Powyższego
obostrzenia nie stosuje się, jeżeli:
drugi z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych
kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego
dziecka.
Opracowała:
Monika Bobke

ku produkcyjnym. To, co jest ważne,
to nie tylko niski wskaźnik dzietności,
którego nie da się podnieść z dnia na
dzień, czego skutki będziemy odczuwać jeszcze przez jedno pokolenie albo
i dłużej, ale ważna jest też struktura
wiekowa ludności – mówi Piotr Bujak.
Pomysłem
podbudowującym
dzietność miał być wprowadzony
niedawno przez rząd program „Rodzina 500 plus”. Tylko w tym roku na
ten cel przeznaczonych zostanie 17
mld zł, a w kolejnych latach 22–23
mld zł. Zmiany demograficzne ozna-

wzrost dzietności przyniosą skutek dopiero za kilkanaście albo i kilkadziesiąt
lat, to taka polityka imigracyjna jest
tym bardziej potrzebna. Jej elementem
mogłyby też być działania nakierowane
na powrót Polaków z zagranicy, mówimy tu o 2 mln osób, które w ostatnich
latach wyemigrowały z Polski w celach
zarobkowych – wyjaśnia Piotr Bujak.
Jak podkreśla, w ostatnich kwartałach Polska odnotowała wyraźny napływ imigrantów ze Wschodu, zwłaszcza z Ukrainy, i to mimo braku polityki
migracyjnej. Oblicza się, że nad Wisłę

czają, że coraz mniejsza liczba osób
pracujących będzie musiała utrzymywać coraz większą grupę emerytów.
Pomóc mógłby napływ imigrantów.
W Polsce nie ma jednak przemyślanej
strategii dotyczącej polityki imigracyjnej.
– Można mówić o pewnych elementach, które sprzyjają napływowi imigrantów, głównie z Ukrainy. Nie ma
jednak przemyślanej polityki zaprogramowanej na kolejne kilka czy kilkanaście lat. Biorąc pod uwagę negatywne
tendencje demograficzne i fakt, że podejmowane działania nakierowane na

przybyło ponad 1 mln osób. Pytanie
jednak, na jak długo.
– Warto pomyśleć o programach,
które zapewnią, że ta imigracja do
Polski okaże się trwała. Warto myśleć o odpowiednich szkoleniach,
nauce języka i zapewnieniu wysokiego stopnia asymilacji tych osób,
aby uniknąć problemów społecznych, jakie widać w części krajów
europejskich – mówi szef zespołu
analiz makroekonomicznych w PKO
Banku Polskim.
Zdaniem Bujaka wpływ pracy
imigrantów na polski PKB można

szacować na 0,2–0,3 pkt proc. PKB.
Największe znaczenie jednak będzie
miał fakt, że osoby te będą pracować,
wypełniając lukę na rynku pracy.
– Bez napływu imigrantów część
potencjału polskiej gospodarki byłaby niewykorzystana ze względu na
braki krajowego zasobu siły roboczej. I ten pozytywny efekt jest najistotniejszy. Nawet gdyby wszyscy
imigranci przybywający do Polski
całość swoich zarobków transferowali za granicę, to korzyścią, jaką odnotowujemy, jest potencjalnie wyższe
PKB wynikające z tego, że
imigranci wykonują pracę,
której nie mogliby wykonać
Polacy – wyjaśnia Piotr Bujak.
Powyższe rozważania są bardzo
cenne, bo uzmysławiają nam poważne problemy naszego społeczeństwa.
Wydaje się, że rzeczywiście słowiańscy sąsiedzi ze Wschodu, bliscy nam
kulturowo i duchowo, mogą łatwo
asymilować się w naszym kraju, aniżeli np. uchodźcy z dalekich krajów
muzułmańskich. Realna obecność,
praca i studia w Polsce Ukraińców,
Rosjan, Białorusinów, mogłaby jeszcze bardziej zbliżać nasze narody,
być podstawą naszej przyjaźni i pojednania.
Opr.red.
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smaki warszawy
COSTA COFFEE

N

a miejsce starej, z małymi salkami, pełnej bibelotów herbaciarni Ganders przy Francuskiej 12
pojawiła się ta sieć kawowa w nowoczesnej odsłonie. Jest przestronnie i ładnie, ale są różne kameralne
kąciki na intymne rozmowy i dla
laptopowiczów. Tłoczno tylko przy
bufecie, bo trzeba czekać na realizację zamówienia. I szkoda, że nie
donoszą zza lady do stolików jak na
placu Teatralnym.
Warto usiąść w dużym ogródku na
10 stolików, skąd jest świetny widok
na wiosenny ruch na Francuskiej. Aż
tu baristka wyszła aby zapytać czy
moje americano wyjątkowo z lodem
i mlekiem mi smakowało? Tak, było
całkiem OK, bo nie ma szejków.
Innym razem, kiedy będę głodny,
wpadnę na podwójne kanapki na razowcu i tortille.

THE ONE

W

szystko pachnie tu przy Francuskiej 1 nowością, bo ten
lokal w głębi od ulicy otwarto
niedawno. Z ulicy wygląda niepozornie, bo tylko skromny szyld i dwa
stoliki z hamakami na zewnątrz.
Dopiero w środku widać, że to elegancka restauracja. Na końcu odkrywamy piękną werandę, z ciekawym
freskiem z niebieskimi ptakami na
ścianie. Kolory szare i niebieskie do
jasnych mebli, kinkiety, a na suficie
białe ładne, karbowane lampiony.
Żółte tulipany na stołach. Kelnerki niezwykle uprzejme i usłużne,
w szarych uniformach z uśmiechem
objaśniają wszystko. Ciche muzycz-

ne tło i cichy gwar mimo zapełnienia
sali prawie w całości. Przychodzą rodziny z dziećmi, które mają też swój
kącik, pary, kręgi koleżeńskie.
Po spacerze na zielonej Saskiej
Kępie, warto skorzystać z lunchu
za 23 zł, a w następnych godzinach
z polecanych w menu potraw, takich
jak mostek wołowy z ziemniakami w mundurkach, z młodą kapustą i sezonowymi warzywami, albo
z kurczaka „kukurydzianego” z dodatkami. Jak tu reklamują wołowina
pochodzi z hodowli Hareford Warmia, a kurczaki z hodowli wolnej od

Marilyn Monroe. W tle miga ekran
TVN, jest świeża prasa. Skromna,
cicha, uprzejma obsługa, czyściutka
toaleta. A w ofercie za 19 zł świetny lunch. Jest do wyboru jarzynowa,
grochowa, lub kapuśniak, a na drugie gulasz wieprzowy z pęczakiem
i ogórkiem kwaszonym, albo gołąbki
z mięsem, lub naleśniki ze szpinakiem. Do tego kompot owocowy.
Smaki swojskie, domowe, a porcje
wystarczające. Co ważne, to lunche
wydawane są do 18-tej. Polecamy.

PASTELOWA

S

chowane nieco na uboczu, w bok
od ruchliwej Francuskiej, przy
ul. Meksykańskiej 3, to skromne
bistro należy do bardzo przyjaznych
i przytulnych. Nie ma tu dużego ruchu, jest bardzo miłe wnętrze z szaroniebieskimi dmuchawcami na ścianie, poduszkami w oknach i żółtymi
tulipanami na stołach z kraciastymi
serwetami. Ładne walcowate lampiony na suficie, a na ścianie portret

Baran 21.III-20.IV

Waga 23.IX- 23.X

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

W razie konfliktu nie upieraj się przy swoim zdaniu.
Zadbaj o kontakt z dalszą
rodziną. Nie zamykaj się
w czterech ścianach.

Czekają cię niespodzianki.
Nawet jeśli będą niemiłe musisz się z nimi pogodzić. Jeśli
planujesz wypoczynek, to
tylko aktywny.

Weekendy wykorzystaj na relaks i przebywanie w miłym
gronie rodziny i znajomych.
Ogranicz używki i pamiętaj
o zdrowej diecie.

TOSCANA
ożna tu konsumować w budynku u zbiegu Zwycięzców
i Francuskiej w cieplejszym
wnętrzu przy bufecie, albo na jasnej
werandzie, albo w ogródku ulicznym. W późnej porze obiadowej frekwencja mała. Jednak jeszcze wtedy
można skorzystać z niezłej oferty
lunchowej za 23 zł, także w dostawie. Byliśmy dwukrotnie i trafiliśmy
na fajne zestawy. Jednego dnia na
esencjonalną pomidorową ze sznyclem, frytkami domowymi i mixem
sałat wiosennych, a innego dnia na
krem z zielonych szparagów wraz
z polędwiczkami z suszonymi pomidorami, frytkami i rukolą. Szczególnie polecamy szparagi, także osobno
w zestawieniu np. z kluskami gnocchi. Do tego beczkowy, perlisty cydr
za 6 zł. Tylko barmanka nie potrafiła
wyjaśnić z jakiej wytwórni ten cydr.
Długo też deliberowała przy błędzie
na kasie. Dopiero pomógł jej kolega
z zaplecza. Polecamy ogródek od placu Przymierza, gdzie można poczuć
wiosenny wiatr na zielonej Kępie.
SMAKOSZ

Przysłowia 

W dni pochmurne odczuwać będziesz przygnębienie.
Najlepszym lekarstwem będzie kontakt z przyjaciółmi
bądź dowolny sposób aktywności.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Mogą do ciebie zawitać niespodziewani goście. Huśtawkę
nastrojów musisz opanować
we własnym zakresie. Przyda
się chwila odpoczynku.

Strzelec 23.XI.-23.XII

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Lew23.VII-22.VII

Wodnik 21.I-20.II

Twoje dobre samopoczucie
i humor udziela się otoczeniu. Pora roku sprzyja spacerom. Zadbaj o dietę.

Twoja cierpliwość będzie
wystawiona na próbę. Jeśli
coś cię niepokoi zrób badania
kontrolne. W miarę możliwości zaplanuj sobie relaks.

Najbliżsi i przyjaciele sprawią, że złapiesz wiatr w żagle. Weekendy wykorzystaj
na spacery, i oczyszczanie
organizmu.

Słowa krytyki przyjmuj
z godnością. Samopoczucie
może być nieco gorsze, jak
to o tej porze roku b ywa.
Odczuwasz zmęczenie, to
czas na odpoczynek.

Dojdzie do burzliwej dyskusji na tematy codzienne.
Staraj się dążyć do kompromisu w każdym, nawet trudnym temacie. Czas zadbać
o siebie.

Panna 23.VIII-22.IX

Ryby21.II-20.III

Więcej wyrozumiałości dla
najbliższych.
Najlepszym
sposobem na regenerację sił
będzie krótki wyjazd. Nie zapominaj o znajomych.

Okazuj więcej czułości swoim bliskim. Oczekują od ciebie wsparcia. Zwolnij tempo
i nie przejmuj się sprawami
nie wartymi zachodu.

z hasłem

krzyżówka nr 5

O Matce  
Y

Dla każdej matki miłe jej
dziatki.

Y

Matka dzieci jedną jagodą
obdzieli.

Y

Do ludzi po rozum,
do matki po serce.

Y

Matka miła,

choćby biła.

Y
Dobre dziatki , to skarb
matki.
Y
Matka co ma dzieciom tka.
Y
Dobra matka więcej nauczy,
niż stu nauczycieli.
Y
Nigdy z głowy nie wyhuczy,
czego matka raz nauczy.

Spotkania z medycyną

N

HOROSKOP

Nowe M
na Kępie
GMO. Ceny niezbyt umiarkowane,
ale smaki godziwe, bo wołowina rozpływa się w ustach. Moje cappuccino
na koniec zupełnie niezłe. I widać że
lokal zyskał już popularność.

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 5 (591)

a skutek zaburzeń immunologicznych mających podłoże
genetyczne i polegających na
nadmiernym wytwarzaniu swoistych
przeciwciał klasy IgE przeciwko alergenom, dochodzi do szeregu reakcji z wydzieleniem substancji prozapalnych prowadzących do przewlekłego zapalenia
skóry. Substancjami drażniącymi (alergenami) wywołującymi nieprawidłową
odpowiedź immunologiczną mogą być
elementy naszej diety takie jak czekolada, truskawki, ryby, mleko, jajka, ziarna zbóż oraz różnego rodzaju materiały
i substancje mające kontakt z naszym
ciałem, na przykład sierść zwierząt, mydła, rozpuszczalniki, niektóre metale.
Alergeny te prowadzą do przerwania
naturalnej bariery skórnej, przez co staje
się ona sucha i podatna na wszelkiego
rodzaju infekcje.
Zwykle pojawia się we wczesnym
dzieciństwie i na każdym etapie rozwoju człowieka. U dorosłej już osoby
ma nieco inny przebieg niż u dziecka
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Zapalenie skóry
łokciowych, na skórze twarzy szyi, rękach, czy innych miejscach mających
bezpośredni kontakt z alergenami. Często AZS towarzyszą inne schorzenia
o podłożu alergicznym takie jak astma
oskrzelowa, alergiczne zapalenie spojówek czy też katar sienny.
Diagnostyka alergicznego kontaktowego zapalenia skóry opiera sie przede

Leczenie tego schorzenia polega na
eliminacji przyczyny go wywołującej
(alergenu) poprzez odpowiednią dietę
i zapewnienie hypoalergicznego środowiska oraz stosowania preparatów
glikokortykosterydowych, leków antyhistaminowych i leków immunosupresyjnych.
ESKULAP
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wszystkim na dokładnie zebranym wywiadzie z chorym ,oraz labolatoryjnym
przeprowadzeniu identyfikacji alergenu . Do tego celu wykorzystuje się
między innymi tzw. próby płatkowe,
polegające na przykładaniu do skóry
wystandaryzowanego zestawu alergenów płatkowych. Po upływie od kilku
minut do około 2 dni pojawiają się przy
pozytywnym wyniku typowe objawy
alergiczne.
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i wiąże się odmiennymi czynnikami
alergicznymi. Dzieci bowiem bardziej
uczulone są na alergeny pokarmowe
a starsi na alergeny pyłowe i kontaktowe. Do głównych objawów tego rodzaju zapalenia skóry należą oprócz suchości zaczerwienienie, świąd, skłonność
do zakażeń bakteryjnych.
Zmiany często pojawiają sie w charakterystycznych miejscach takich jak
doły podkolanowe, zgięcia stawów
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1- 24 utworzą hasło.
Poziomo:1) inaczej straszyk, 5) zbiór
kopii, 8) konie nieosiodłane, 9) geogr.
południk (linia łącząca biegun północny
i południowy, przecinająca równik pod
kątem prostym, 10) niewielki piesek,
nieokreślonej rasy, 11) gr. poeta, przyjaciel Platona i Eurypidesa, 13) w prawie
międzynarodowym akt przystąpienia do
umowy, 16) z niego barszcz, 20) może
być bankowa, 23) mała pralina, 24) żona
Sikorskiego, 25) różanecznik, 26) apatia,
depresja, 27) m. w zach. Syrii.
Pionowo: 1) nasz kraj, 2) m. we wsch.
Czechach, 3) do herbaty, 4) aktor grający komiczne role, 5) mała kura, 6) słynne m. we Włoszech, 7) kobiet jeżdżąca
konno, 12) w kapuście, 14) imię żeńskie,
15) trzyosobowa gra w karty, 17) Carlo
(1611-91) arch. włoski przedstawiciel
baroku, 18) po ranie, 19) m. port nad Morzem Śródziemnym, słynące z win, 21)
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rynek grecki, 22) gatunek herbaty, 23)
marka art. elektronicznych wspak.
Karty z dopiskiem Krzyżówka nr 5
prosimy przesłać na adres redakcji do
dnia 31 maja br. Prawidłowe rozwiązanie będzie premiowane w drodze losowania nagrodą ufundowaną przez Krajową
Platformę Handlową Społem.
Rozwiązanie krzyżówki nr 3/16
Poziomo: 1) Cabernet, 5) Pilica, 8)
caryca, 9) confetti, 10) raciczka, 11) kosmyk,13) uskok, 16) talar, 20) Aldona,
23) Amazonka , 24) podróbki, 25) pnącza, 26) jarmuż, 27) okultyzm.
Pionowo: 1) Cycero, 2) buraczek, 3)
racica, 4) tacka, 5) ponik 6) Leeds, 7) cytrynka, 12) ocet, 14) skolioza, 15) klon,
17) leśniczy, 18) szynel, 19) napalm, 21)
ogrom, 22) akbaż, 23) awizo.
HASŁO: MAJONEZ KIELECKI
NA KAŻDYM STOLE nagrodę ufundowaną przez Wytwórczą Spółdzielnię Pracy Społem w Kielcach otrzymuje Sylwia
Smolińska z Warszawy.
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