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Po listopadowym V Kongresie Spółdzielczości

Pierwsze Zgromadzenie

W przerwie obrad od lewej: A. Domagalski, A. Tylkowska i J. Nizioł.
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grudnia 2012 r., pod przewodnictwem przewodniczącego V Kongresu Spółdzielczości Jerzego Nizioła, odbyło się pierwsze po listopadowym Kongresie,
posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, w skład
którego weszło stu członków reprezentujących 15 branż spółdzielczych. Dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia oraz Zarządu KRS, powołano komisje problemowe.
W wyniku tajnych wyborów, jako pierwszych wybrano; przewodniczącego Zgromadzenia – JERZEGO JANKOWSKIEGO (sp.mieszkaniowe) i prezesa Zarządu KRS
– ALFREDA DOMAGALSKIEGO (banki spółdzielcze). Następnie powołano 13-osobową komisję rewizyjną, w której spółdzielnie Społem reprezentuje MIECZYSŁAW
DĄBROWSKI oraz 7 komisji, do których członkowie ZO będą zgłaszali swój akces:
sp.rolniczej, sp.pracy, sp.konsumenckiej, sp.mieszkaniowych, finansów sp., lustracji
oraz samorządu sp. i promocji.

MAH „Społem”
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– Co na to konkurencja?
– Ten temat, oczywiście, spędza sen
z oczu. Na szczęście warunki są jasne – co
miało powstać z sieciowych marketów już
powstało, wiemy więc czym dysponują
i z czym wychodzą na rynek. I na to trzeba znaleźć sposób. Diabeł tkwi w szczegółach, choć nie takie one znów małe.
Nasza broń to jakość towaru i obsługi.
Ale także wygoda, gdyż zawsze jesteśmy
pod ręką. Może grają tu też pewną rolę
sentymenty bo przecież obsługiwaliśmy
i obsługujemy całe pokolenia. Nie bez kozery skrót LSS od nazwy Lubelska Spółdzielnia Spożywców rozwijamy też jako
Lubiana – Sprawdzona – Solidna.
– Zatem tradycja zobowiązuje.
– Odpowiem nie wprost, zaczynając od tego, że spółdzielczość to przede
wszystkim idea służby dla społeczeństwa. I to jest ta sól ziemi. Pracujemy dla
zysku – jasne, lecz równocześnie stanowimy pewną wspólnotę wyrosłą właśnie
na tej tradycji. Naszych dwa i pół tysiąca
członków wiążą z sobą nie tylko wypłaty
dywidendy czy karty rabatowe ale przede
wszystkim wiele wspólnie realizowanych
inicjatyw. To spotkania, wyjazdy turystyczne, ale też udział w przedsięwzięciach na rzecz miasta. Wspieramy projekty organizacji społecznych, klubów
sportowych, szkół, uczestniczymy w imprezach kulturalnych. Tu znów muszę się
pochwalić, że na przykład na dorocznym
święcie chleba dorocznie zbieramy nagrody za nasze produkty. I jeszcze raz
wrócimy do tradycji – nasze pieczywo
robimy na tradycyjnych recepturach. To

po prostu musi smakować i – co widać
po sprzedaży – smakuje.
Co zaś do zobowiązań – myślę że potrafimy im sprostać. Zamiast zapewnień
dowody, choćby takie jak te najświeższe
czyli Lubelski Orzeł Biznesu za całokształt
działalności czy Dyplom Polskiego Producenta Żywności certyfikowany przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
– Czy praca u was przyciąga młodych?
– U nas pracuje się długo, nie ma
szybkiej rotacji. Ale w ostatnich latach
przybyło młodych. Oni się sprawdzają.
Swego czasu urząd pracy przysłał mi 14
praktykantów. Przypadliśmy sobie do
gustu. Wszyscy zostali. A swoją drogą rynek pracy w Lublinie to trudny temat. My
ludzi nie rozpieszczamy płacowo, dajemy
jednak stabilność, fundusz socjalny i chyba dość sympatyczną atmosferę pracy czyli, że powtórzę, to wszystko co ma swoje
źródło w założeniach spółdzielczości.
– Jak idą przygotowania do jubileuszu?
– Jak wszystko u nas – spokojnie i planowo. Na pewno cenną, zapewne także
dla historyków, rzeczą będzie specjalne
Dokończenie na str. 3

Spotkanie Wigilijne Społemowców MAH

ak co roku, przedstawiciele spółdzielni-wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” i ich kontrahentów, spotkali się 10 grudnia ubr. w Zajeździe
Staropolskim w Konstancinie, aby złożyć sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne i podzielić się opłatkiem. Gośćmi spotkania byli prezes Zarządu
KZRSS „Społem” Jerzy Rybicki i jego zastępca, prezes Krajowej Platformy Handlowej „Społem” Ryszard Jaśkowski. Jak zwykle, gospodyniami spotkania były panie
– prezes Zarządu MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła i przewodnicząca Rady Nadzorczej MAH Anna Tylkowska, które w ciepłych serdecznych słowach witały uczestników i składały świąteczne życzenia.
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Na stanowiska pięciu wiceprzewodniczących ZO wybrano: Jerzego Bednarkiewicza (sp.inwalidów), Mieczysława Grodzkiego (banki spółdzielcze/,
Krzysztofa Kokoszkiewicza (Rolnicze
Sp.Prod.), Marka Kowalskiego (GS Samopomoc Chłopska) i Janusza Piątka
(sp.rzemieślnicze/. Szósty wiceprzewodniczący zostanie powołany na następnym posiedzeniu ZO. Sekretarzem
ZO wybrano Tadeusza Tomasza Badacha (sp.mleczarska).
Na stanowiska wiceprezesów Zarządu KRS wybrano: Tomasza Jórdeczkę
(sp.mieszkaniowa), Zygmunta Paśnika
(Rolnicze Sp.Prod., JERZEGO RYBICKIEGO (sp.Społem) i Stanisława Śledziewskiego (GS Samopomoc Chłopska).
Najbardziej pracowite podczas posiedzenia były powołane komisje – wyborcza i skrutacyjna. Komisji Wyborczej
przewodniczyła ANNA TYLKOWSKA
ze Sp.Społem.
Wszystkim wybranym serdecznie
gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
DG
Na str. 3 zamieszczamy fragmenty najważniejszych uchwał Kongresu
i zdjęcia z pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego KRS 19 grudnia
ubr. (red.).

– „Społem” Lubelskiej Spółdzielni
Spożywców w styczniu stuknie setna
rocznica istnienia. Zacznijmy więc od
pytania o kondycję szacownej Jubilatki?
– Skromnie rzecz ujmując, jest…
nie najgorzej. Do interesu nie dokładamy, finanse zdrowe, każdy kolejny
rok zamykamy wynikiem dodatnim,
pomnażamy majątek. Bez fałszywej
skromności możemy też pochwalić się
pierwszym miejscem w Lublinie jeśli idzie
o ilość sklepów. 38 naszych placówek handlowych, plus 4 piekarnie i cukiernia, zatrudniające ponad 450 osób, stawiają nas
w rzędzie poważnie liczących się firm na
lubelskim rynku biznesowym.

Komunikat

dniu 7 grudnia 2012 r. obradowała Rada Nadzorcza Mazowieckiej
Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o. Na swym posiedzeniu
Rada Nadzorcza zajmowała się następującą tematyką:
– wynikami ekonomicznymi Spółki na dzień 30 września 2012 r. na tle współpracy ze spółdzielniami i dostawcami,
– planem inwentaryzacji rocznej w Spółce,
– planem pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku, w tym ustaleniem terminu
Zgromadzenia Wspólników MAH.
Rada Nadzorcza Spółki wiele uwagi poświęciła omówieniu działań marketingowych MAH w okresie 9 miesięcy 2012 r., analizie cen detalicznych
w placówkach „Społem” na tle sieci konkurencyjnych oraz nowemu projektowi reklamy telewizyjnej w 2013 roku. Prezes Zarządu MAH Pani Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła szczegółowo przedstawiła temat współpracy handlowej
pomiędzy Mazowiecką Agencją Handlową a Krajową Platformą Handlową w
kontekście podpisanego harmonogramu promocji produktów marki własnej
„Społem” w 2013 r.

Wzrost „Społem” o 1/4

W

Prezes J. Wójtowicz-Garwoła na wstępie spotkania przypomniała główne kierunki działań Agencji w roku 2012, w tym
wiele ciekawych konferencji z dostawcami spółdzielni oraz bogate, różnorodne przedsięwzięcia promocyjne MAH,
a w tym reklamy w TVP Warszawa oraz
w środkach masowej komunikacji miejskiej, w metrze, w autobusach i na tramwajach. W tym ciekawym roku, który
na początku zapowiadał się nie najlepiej,
udało się uczynić wiele dla dobra spółdzielni właścicieli MAH.
Życzenia świąteczne składali także
kontrahenci Agencji, w tym właściciel
i prezes firmy Taurus Stanisław Jarosz,
prezes Premium Distributors Włodzimierz Szydlarski, wiceprezes firmy AMA
Robert Stachowicz, dyrektor Coca Coli
Paweł Skoczylas. Wręczył on nagrody
w konkursie świątecznym ogłoszonym
przez MAH i Coca Colę przedstawicielom spółdzielni: PSS Otwock, WSS Wola
i SS Mokpol.
Gratulacje za kolejny udany rok
i wysokie uznanie dla MAH, w tym za
Dokończenie na str. 3

dodatku do „Rzeczpospolitej” z 19 grudnia ubr.
opublikowano ranking najcenniejszych polskich
marek, wśród których znalazła się marka „Społem”.
Wśród 330 polskich marek, „Społem” z wartością 582,4 mln
zł, uzyskała 21. lokatę. Jest to wzrost wartości marki o 25%
w stosunku do wartości z 2011 r., kiedy to marka „Społem”
z wartością 465,8 mln zł zajmowała 28 lokatę.
Wartość sprzedaży licencjonowanej marki :”Społem” oszacowano na powyżej 1.000 mln zł (szacowana wartość przychodów
ze sprzedaży realizowanych przez użytkownika marki po odjęciu
VAT i akcyzy).
W 2012 r. w dziale rankingu „Handel”, wśród najmocniejszych marek firm handlowych, marka „Społem” znalazła się na
11 miejscu. W 2011 r. była na 15 miejscu. Red. Piotr Mazurkiewicz oceniając sieci spożywcze napisał m.in.: „liderem mocy jest
Biedronka – niekwestionowany lider pod względem świadomości marki wśród konsumentów – a następnie kolejno sieci: Alma,
POLOmarket, Społem oraz Piotr i Paweł”.
Można domniemywać, że awans marki Społem jest m.in.
rezultatem intensywnej reklamy tej marki w TVP Warszawa,
na autobusach i tramwajach oraz w metrze, zamawianej przez
Mazowiecką Agencję Handlową „Społem”. (red.).

Drodzy Czytelnicy!
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ak informowaliśmy, w grudniu ubr. upłynęła 50 rocznica
ukazania się pierwszego numeru „Czytaj – Biuletynu Informacyjnego WSS Praga” , prekursora
naszego „Społemowca Warszawskiego”. Z tej okazji 21 stycznia
br. w sali konferencyjnej Hali Mirowskiej odbędzie się uroczyste
posiedzenie Rady Programowej
miesięcznika, z udziałem zaproszonych gości, w tym przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej
i Krajowego Związku „Społem”.
W końcu ubiegłego roku otrzymaliśmy pierwsze gratulacje i życzenia.
Klub Działaczy Spółdzielczych przekazał nam „serdeczne podziękowanie za dotychczasową działalność
wraz z życzeniami dalszych sukcesów w propagowaniu warszawskiej
społemowskiej spółdzielczości i nie
tylko”. Słowa uznania skierowano
do Wydawcy – WSS Śródmieście
i spółdzielni współfinansujących
„Społemowca”. Wyrażono wdzięcz-

ność za informacje o działalności
Klubu i całej spółdzielczości, licząc
na dalszą owocną współpracę.
Nasi przyjaciele z „Tęczy Polskiej” w artykule redakcyjnym pt. „50
lat minęło – to piękny wiek…”, napisali, że „o sukcesie miesięcznika decyduje przede wszystkim codzienny,
żywy kontakt ze spółdzielcami, którzy podpowiadają redakcji ciekawe
tematy…”
Natomiast na przedświątecznym
posiedzeniu Rady Nadzorczej WSS
Śródmieście, jej przewodnicząca
Cecylia Przedpełska, w uznaniu
naszej pracy przekazała redakcji
medal pamiątkowy z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości
2012.
Za te i inne, prywatne gratulacje
i życzenia serdecznie dziękujemy
i wzajemnie składamy Drogim Czytelnikom najlepsze życzenia pomyślności w Nowym 2013 Roku!
REDAKCJA
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Spotkania świąteczne

Chłodnym okiem

S

zybko minął kolejny rok i, tak jak zawsze
w grudniu, seniorzy skupieni w Kole
Spółdzielców „Społem” Praga-Południe,
spotkali się i tym razem przy świątecznie zastawionych stołach, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie
płynące z głębi serca życzenia. W spotkaniu, z ramienia zarządu spółdzielni, uczestniczyli: prezes Bogusław Różycki
oraz dyrektor do spraw handlu Mieczysław Szumiło, zaś
Radę Nadzorczą reprezentował jej przewodniczący Zbigniew Dejtrowski i wiceprzewodnicząca Danuta Nedwidek.
Składając życzenia prezes podkreślił, że mijający rok był trudny, ale nie tylko dla nas, bo doskonale zdajemy sobie sprawę jakie
szybkie i nieodwracalne zmiany zachodzą na dla naszym rynku
i w całej gospodarce. Nie chcemy jednak i nie możemy narzekać,
bo w spółdzielnia dobrze sobie radzi, również w tych trudnych
warunkach. Optymizmem napawać nas też może fakt, że wkrótce
już przystąpimy do realizacji wielkiego zadania inwestycyjnego
jakim będzie przebudowa naszej największej placówki handlowej, „Uniwersamu,”a to będzie wyzwanie nie tylko jej pracowników, ale dla wszystkich członków naszej spółdzielni.
Życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności złożył też zebranym przewodniczący Rady Nadzorczej, Zbigniew Dejtrowski,
zaś szefowa Koła Spółdzielców, Maria Strzelecka do życzeń
świątecznych dołączyła także gratulacje oraz prezenty dla jubilatek, które w ostatnim miesiącu kończyły „okrągłe” lata. Były
to: Ewa Królik i Elżbieta Jaroszewicz. Do Koła przyjęto także
dwie nowe osoby: Jadwigę Hildebrandt oraz Elżbietę Bularską.
W imieniu przybyłych na uroczyste spotkanie, podziękowania zarządowi i Radzie Nadzorczej złożyli seniorzy Koła:
pani Alina Krasnodębska i pan Mieczysław Kowalski, pod-
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remier Donald Tusk powiedział
13 grudnia ubr. w Brukseli rzecz
niemal oczywistą, ale dla nas całkiem fundamentalną: „Polska, aby odgrywać ważną rolę w Unii Europejskiej
musiałaby być, i powinna być, członkiem strefy euro.”
Za wejściem do tej strefy przemawiają, oprócz powodów politycznych, również znane argumenty gospodarcze:
niskie stopy procentowe od kredytów,

– Jacka Rostowskiego. Minister Rostowski mówi bowiem, że według niego premier nie powiedział, że Polska wkrótce
podejmie decyzję o terminie wejścia do
strefy euro, ale tylko o kierunku działań,
który zapewni, że Polska nie znajdzie
się w szarej strefie, między głęboko integrującą się strefą euro, a krajami na
Wschodzie, takimi jak Federacja Rosyjska. Decyzję o kierunku działań? Przecież skoro mamy wejść do strefy euro, to
kierunek działań już jest tym samym
zadecydowany.

Euro-postulaty
dla premiera
kreślając w swych wystąpieniach fakt, że w gronie spółdzielczym czują się zawsze jak wśród najbliższych, po prostu, jak
w rodzinie.
Wszyscy dzieli się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, zaś uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie kolęd.
Tekst i foto: Elżbieta Jędrych
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końcu każdego roku Zarząd
i Rada Nadzorcza WSS Śródmieście organizują uroczyste spotkanie z seniorami i aktywem samorządowym,
jako wyraz szacunku i podziękowania
za ich wkład pracy w rozwój spółdzielni.
W dniu 5 grudnia, w sali konferencyjnej
SDH Hala Mirowska, licznie przybyłych działaczy, serdecznie powitała przewodnicząca Rady Nadzorczej Cecylia
Przedpełska.
Prezes Zarządu Anna Tylkowska na wstępie zaprezentowała wystawę wspaniałych fotografii: „Hala Mirowska dawniej
i dziś”. Hala została wybudowana w latach 1899-1901 jako
nowoczesne centrum handlowe. Zniszczona w czasie II wojny
światowej, odbudowana w latach 60-tych XX wieku, a od 1997
r. jest własnością śródmiejskiej Spółdzielni. Stanowi najstarszy
obiekt handlowy stolicy.
W dniu 30 listopada, Halę Mirowską i wystawę odwiedziła
prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, w towarzystwie innych gości. Prezes odczytała list pani prezydent skierowany do spółdzielców z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012.
Pani prezes poinformowała pokrótce o działalności Spółdzielni. Wyniki roczne zostaną przedstawione na zebraniach
grup członkowskich.
Następnie omówiła przebieg i ustalenia V Kongresu Spółdzielczości w dniach 27-28 listopada, na którym pełniła zaszczytną
funkcję wiceprzewodniczącego obrad oraz wystąpiła jako przedstawiciel w imieniu branży spółdzielczości społemowskiej.
Zebrani oklaskami i z zadowoleniem przyjęli do wiadomości
przekazane informacje.
W części artystycznej serdecznie powitano artystów chóru
„Promyk” z Domu Pomocy Społecznej „Matysiakowie”, którzy również w poprzednich latach gościli na święcie seniora.
Obecny był dyrektor Andrzej Wyrożemski. Konferansjerkę
w sposób dowcipny i ze swadą prowadziła niezastąpiona Romana Ziemińska, kierownictwo muzyczne Marcin Piętka. Artyści

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 1 (551)

także tych hipotecznych, eliminacja ryzyka kursowego i większa atrakcyjność
kraju dla inwestorów zagranicznych.
W ostatnich dwóch latach reformy wewnętrzne w tej strefie okazały się możliwe i skuteczne, praktycznie eliminujące
ryzyko jakiegoś wielkiego kryzysu, czy
wręcz rozpadu. Powoli powraca kwestia
dalszego rozszerzania sie strefy i jej
umocnienia w konkurencji z głównymi,
starymi i nowymi, graczami w gospodarce światowej.
Ale premier wypowiedział również
zdania, które są niejasne lub wręcz
wewnętrznie sprzeczne. Z jednej strony,
że Polska powinna szybko zdecydować
się na ustalenie terminu wejścia do strefy euro, jednak zaraz dodał, że decyzja
w ciągu najbliższych miesięcy powinna
dotyczyć jedynie deklaracji, czy chcemy dążyć do uczestnictwa w strefie euro
czy nie. O co tu chodzi? Przecież taką
deklarację już złożyliśmy, podpisując
traktat akcesyjny do Unii Europejskiej! Polacy tę deklarację już zaakceptowali w referendum. Teraz jest tylko
problem spełnienia warunków i kalendarza działań z tym związanych.
Najwyraźniej oświadczenie premiera
nie było jasne także dla ministra finansów

Jeżeli rządowy program ograniczania
deficytu budżetowego jest wiarygodny
i będzie realizowany, to Polska prawdopodobnie już w 2013 roku, a najpóźniej
w 2014 r., powinna spełniać wszystkie
warunki wejścia do strefy euro. W takim razie, rząd powinien sformułować
jako swój cel i zamiar wprowadzenia
Polski do ERM2 już od początku 2014
r. oraz wejścia do strefy euro 3 lata
później. W międzyczasie należy też dokonać odpowiednich zmian w Konstytucji,
niezbędnych do takiego wejścia. Premier
mógłby rozpocząć już teraz rozpoznanie,
czy istnieje w obecnym parlamencie niezbędna większość na rzecz takich zmian.
Naszym zdaniem – TAK!
U progu Nowego Roku 2013 przedsiębiorcy zachęcają premiera do jasności i przywództwa w tej ważnej dla
kraju sprawie.
Czytelnikom i Redakcji „Społemowca Warszawskiego” z okazji Nowego
Roku 2013 i wejścia w nowe Półwiecze
wydawania popularnego Miesięcznika,
składam serdeczne życzenia pomyślności i spełnienia wszelkich nadziei zawodowych i osobistych!
Marek Goliszewski
– prezes Business Centre Club

przygotowali nowy i bardzo bogaty zestaw piosenek i znanych
szlagierów, m.in. „Walc Embarras”, „Mały biały domek”, „Dzieci Pireusu”. Własnego autorstwa wiersze recytował Ryszard Kowalski. Znane przeboje śpiewała cała sala, były nawet tańce.
Na zakończenie prezes A.Tylkowska i przewodnicząca
C.Przedpełska podziękowały artystom i działaczom oraz złożyły życzenia pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku.
Uczestnicy życzyli Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a także
sobie nawzajem, aby przyszły rok był spokojny i bardziej pomyślny. Atmosfera spotkania była ciepła, serdeczna, jak zawsze
w społemowskiej rodzinie. 				
Tekst i foto: IRENA CHOJNOWSKA

J

ak co roku, z okazji świąt Bożego Narodzenia, Zarząd
Spółdzielni Spożywców Mokpol zaprosił 18 grudnia
ubr. do siedziby spółdzielni przy ul. Kostancińskiej na
spotkanie opłatkowe działaczy samorządowych. W przyjacielskiej, spółdzielczej atmosferze składano sobie nawzajem świąteczne i noworoczne życzenia, w imieniu Zarządu
prezes Sylwester Cerański, w towarzystwie wiceprezes Elżbiety Różyckiej, a w imieniu Rady Nadzorczej jej przewodnicząca Bożena Czerwińska-Żejmo. Na tle pięknie udekorowanej choinki i wystawy zdjęć z placówek spółdzielni,
prezes Cerański mówił też o dobrych wynikach ekonomicznych i realizowanych planach inwestycyjnych. Z udziałem
miejscowego duszpasterza śpiewano popularne kolędy.

„Społem” znaczy razem
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listopada br. w siedzibie KZRSS „Społem” w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Społem znaczy razem” – ogólnopolski program lojalnościowy
– podsumowanie. Na konferencję zaproszono spółdzielnie już
uczestniczące w programie, jak również spółdzielnie zaplanowane do wdrożenia w najbliższym czasie. Na spotkanie przyjechało 51 przedstawicieli z 30 spółdzielni.
Konferencję otworzył prezes Ryszard Jaśkowski, a prowadzili ją: ze strony Związku – Danuta Mioduszewska – dyrektor
Biura Doradztwa i Lustracji oraz z firmy Profit Card Sp. z o.o.
– prezes Arkadiusz Miodoński, a także szef projektu – Grzegorz
Gwiazda. Ze strony spółdzielni udział wzięli członkowie zarządów oraz osoby odpowiedzialne w spółdzielniach za program.
W pierwszej części konferencji przedstawione zostały dotychczasowe dokonania. I tak, na dzień konferencji program
funkcjonuje w 32 spółdzielniach (ok. 500 sklepów), następnych 10 wyznaczyło terminy wdrożenia, a kolejnych 10 zgłosiło chęć uczestnictwa. Pierwsze wdrożenia programu miały
miejsce równo dwa lata temu w dwóch spółdzielniach (w Złotowie i w Puławach). Dzisiaj program posiada 196.000 uczestników, 1.810.0000 przeprowadzonych transakcji na wartość
425.000.000 zł.
Średni koszyk zakupowy w programie w poszczególnych
spółdzielniach wzrósł w stosunku do okresu przed wdrożeniem o 73 % i wynosi 24,36 zł.
W okresie funkcjonowania programu rozwijane były jego
możliwości techniczne i ułatwienia dla spółdzielni, np. w zakresie prowadzenia własnych statystyk. Utworzony został moduł
„Tablica” w panelu administracyjnym, który pozwala poszczególnym spółdzielniom zapoznawać się z innymi i dopisywać
własne propozycje zmian do funkcjonalności programu. Dzięki
temu wprowadzono już np. możliwość zdefiniowania innego
przelicznika punktów dla członków spółdzielni, dodania nowego filtru w module Uczestnicy dla pracowników spółdzielni,
możliwość rejestracji obcokrajowców, nie posiadających numeru PESEL. Uruchomiono sprawdzarkę punktów na stronach
spółdzielni bez konieczności logowania się. W najbliższym
czasie przewiduje się kolejne modyfikacje systemu.
W roku 2013 ruszy wspólna strona dla całego programu
w domenie www.spolemznaczyrazem.pl, zawierająca informacje dla klientów oraz promująca markę SPOŁEM.
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Lubiana-Sprawdzona-Solidna

Po listopadowym V Kongresie Spółdzielczości

Opinie i postulaty

L

istopadowy V Kongres Spółdzielczości, którego przebieg
i wyniki opisywaliśmy w poprzednim numerze, przyniósł pakiet
kilkunastu doniosłych uchwał, w których ustosunkował się do wielu problemów zewnętrznych i wewnętrznych
oraz wysunął zdecydowane postulaty,
m.in. apele do parlamentarzystów RP.
Wśród najważniejszych uchwał, warto zacytować przynajmniej fragmenty
tych najważniejszych – nr 12 w sprawie stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polsce i kierunków jej rozwoju
na lata 2013-2016 oraz nr 13 w sprawie
obrony spółdzielczości polskiej.
Oto one:
Uchwała w sprawie stanu spółdzielczości w RP i kierunków jej rozwoju na
lata 2013-2016.
„Rozwój spółdzielczości jest nie tylko sprawą spółdzielców, ale również
państwa odpowiedzialnego za rozwój

kresie inicjowania i wdrażania
w życie nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących spółdzielczości.
2. Podjęcia działań umożliwiających utworzenie Parlamentarnego Zespołu Spółdzielczości w porozumieniu
z Klubami Parlamentarnymi.
3. Podjęcia działań zmierzających do opracowania Kodeksu Prawa
Spółdzielczego…”

Uchwała w sprawie obrony
spółdzielczości polskiej.
„Delegaci, zebrani na V Kongresie,
reprezentujący 8 mln członków, zrzeszonych we wszystkich branżach spółdzielczych, w pełni podtrzymują treść
Rezolucji przyjętej 18 czerwca 2011 r.,
skierowanej do władz RP. Pomimo protestu środowiska i apelów, o zaprzestanie

Cichy bohater Kongresu dyrektor Edmund Bogdan Bubak – bezpośrednio kierujący jego organizacją.
społeczno-ekonomiczny kraju… V
Kongres Spółdzielczości oczekuje od
polityki państwa: …dobrego ustawodawstwa, szanującego spółdzielczą autonomię, samorządność, niezależność,
demokrację ekonomiczną i Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze. Optymalnym rozwiązaniem będzie opracowanie
Kodeksu Spółdzielczego…
…V Kongres Spółdzielczości zobowiązuje Zgromadzenie Ogólne i Zarząd
Krajowej Rady Spółdzielczej do:
1. Sprawowania wiodącej roli w za-

restrykcji i represji, trwa dalsza eskalacja działań wymierzonych w spółdzielczość…
… W tym miejscu Kongres z zadowoleniem przyjmuje zachowanie ugrupowań opozycyjnych. Dziękuje klubom
parlamentarnym: SLD oraz Ruchowi
Palikota a także PSL za złożenie do
laski marszałkowskiej ich własnych
projektów ustaw spółdzielczych, które
podejmują i uwzględniają nasze postulaty, wnioski i oczekiwania. Świadczy
to o docenieniu przez wymienione klu-

Rozmowa z MIECZYSŁAWEM ZAPAŁEM – prezesem
Zarządu „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców

by parlamentarne roli spółdzielczości
i jej obecności w życiu społecznym i gospodarczym kraju.
Oświadczamy, że spółdzielczość
w Polsce od kilku lat jest deprecjonowana i dyskryminowana.
Sektor spółdzielczy traktowany jest instrumentalnie. Bez poszanowania wartości
spółdzielczych, demokracji, samorządności i autonomiczności ruchu. To budzi
zdziwienie, że w demokratycznej Polsce,
tolerowane są przejawy dyskryminacji
i lekceważenia praw spółdzielców.
Wzywamy władze ustawodawcze RP
do zaprzestania takich praktyk i rozpoczęcia równo-prawnego dialogu…
… Żądamy od Sejmu RP zaprzestania prac nad projektami ustaw spółdzielczych, tworzonymi bez udziału
środowiska spółdzielczego, podyktowanymi nie względami merytorycznymi czy społecznymi, lecz będącymi jedynie przejawem złej woli politycznej.
Spółdzielnia jest własnością jej członków i to oni powinni decydować o losie
korporacji, którą powołali do życia.
Żądamy zaprzestania nękania i dyskryminacji spółdzielczości coraz to nowymi projektami, których rozwiązania
prowadzą docelowo, do likwidacji sektora i podważają zaufanie obywateli do
państwa prawa.
Zwracamy się do Rządu RP o podjęcie dialogu i prac nad rozwiązaniami
prawnymi, zawierającymi unormowania
w zakresie spółdzielczości, zgodne z potrzebami i standardami światowymi, które umożliwią spółdzielniom wypełnianie
ich społecznej roli, do jakiej zostały powołane…”

MAH „Społem”

Podczas Zgromadzenia Ogólnego KRS J. Rybicki i M.Zapał.
Dokończenie ze str. 1

wydawnictwo – dobrze udokumentowana i bogato ilustrowana kronika „100
lat Lubelskiej Spółdzielni Spożywców”.
O izbie pamięci nie wspominam – mamy
ją od dawna. Oczywiście liczymy na zawsze pełnych werwy naszych seniorów.
Ta „dojrzała młodzież” spotykająca się
aktywnie co dwa tygodnie i corocznie
wyruszająca na wojaże po Polsce na majówkę seniorów to przecież żywa tradycja.
Mówię tu też o sobie. Do niedawna jeszcze byłem honorowym członkiem klubu
seniora. Teraz dorosłem wiekowo do roli
członka rzeczywistego.
– Czego życzyć dostojnej Stulatce
u progu drugiego stulecia?
– Nie zapominajmy, że ta stulatka jest
całkiem żwawa i nowoczesna. Jako pierwsi
w Lublinie wprowadziliśmy zakupy internetowe. Mało kto dziś o tym pamięta, że
w tej formule sprzedaży byliśmy tu prekursorami. A co ciekawe – od razu chwyciło. Szły nawet zamówienia z Ameryki od
Polonusów dla tutaj mieszkających rodzin.

Czy muszę wobec tego dodawać, że od
dawna mamy wszystko skomputeryzowane
– i biuro, i placówki handlowe. Ani nam się
też śni spoczynek na jubileuszowych laurach. Planujemy dwa duże zadania inwestycyjne związane z modernizacją, a może
i budową nowych obiektów w miejsce już
istniejących. Na pewno więc przydałyby
się dodatkowe środki na rozwój i modernizację majątku trwałego. Ale tu spokojnie,
kredytów brać nie lubimy wychodząc z zasady, że tak krawiec kraje jak materii mu
staje. A co do życzeń – jedno skromne – by
nam w naszej spółdzielczej pracy nie przeszkadzano. Bo z resztą damy sobie radę.
Chęci do pracy nam nie brak, potrafimy
robić to co robimy no i mamy w końcu nie
byle jakie doświadczenie.
Rozmawiał:
Jarosław Żukowicz

Prezesowi Mieczysławowi
Zapałowi i wszystkim Lubelskim
Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy Ad Multos Annos!
W następnym numerze napiszemy
o uroczystościach jubileuszowych
19 stycznia br. (red.).

Spotkanie Wigilijne
Dokończenie ze str. 1

Społemowcy na sali obrad: A Tylkowska, M Kasprzycki i M Dąbrowski.

Fundacja Rozwoju SU
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Ambitne plany

grudnia ubr. w siedzibie spółdzielni „Kłos” w Krakowie
Rada i Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich podsumowały prace Fundacji w 2012 roku oraz
przyjęły program działania na rok 2013.
Spotkanie prowadził przewodniczący
Rady Mieczysław Kozłowski, a wprowadzenie wygłosił prezes Zarządu Michał
Zaremba. Gośćmi spotkania byli m.in.
wiceprezes Zarządu Krajowej Rady
Spółdzielczej i prezes Związku Lustracyjnego Sp. Pracy Janusz Paszkowski,
dyrektor działu prezydialno-samorządowego KRS Edmund Bogdan Bubak
i przewodniczący Rady Krakowskiego
Banku Spółdzielczości Jan Czesak.
W swym przemówieniu prezes Michał
Zaremba przypomniał plon corocznych
konkursów, organizowanych przez Fundację w roku jej 20-lecia - o najlepszą
SU w kraju, Szkolnych Kas Oszczędnościowych, których działa obecnie 1308, o
kursie dla opiekunów SU w Szczawnicy,
o apelach o odprowadzanie przez spółdzielnie 1 proc. przychodu na cele Fundacji. W roku 2013 mija cztery lata od
pierwszego Kongresu SU i warto by zaplanować, przy wsparciu KRS, zwołanie
drugiego Kongresu, co mogłoby zmobilizować władze oświatowe i samorządowe
do wsparcia rozwoju SU w kraju.

Następnie w dyskusji wielu mówców
poparło ten postulat, w tym przewodniczący Ogólnopolskiej Rady SU Aleksander Skalbmierski, prezesi J.Paszkowski
i J.Czesak oraz opiekunowie SU, w tym
Maria Kwiatek z Wadowic. Kongres Krajowy SU może wzbudzić społeczne zainteresowanie spółdzielczością uczniowską
i potrzebami jej wspierania finansowego,
podnieść optymizm i ducha działania samych spółdzielców.
Dyr. E.B.Bubak postulował rozwój
SU w Polsce północnej i środkowej,
gdzie występuje dotkliwy brak tych
spółdzielni. Jako redaktor Społemowca
poparłem jego postulaty, gdyż prasa spółdzielcza jest naturalnym sojusznikiem
i propagatorem SU. Nasz miesięcznik
mógłby objąć patronat nad odrodzeniem
SU w Warszawie i na Mazowszu.
Miłym akcentem spotkania było wręczenie artystycznego grawertonu i butelki
szampana dla wieloletniego szefa Rady
Fundacji, zasłużonego pedagoga Mieczysława Kozłowskiego przez prezesa
J.Paszkowskiego oraz wręczenie wyróżnień spółdzielczych opiekunom SU i
dyrektorom szkół. W ich imieniu pięknie
podziękowały dyrektor Barbara Planta
z SOSW w Krakowie i prezes Sp. Kłos
Wanda Sas.
DARIUSZ GIERYCZ

W rozmowie: J. Rybicki, J.Wójtowicz-Garwoła i K. Chojnacki.

powszechną reklamę „Społem” przekazał i wyraził prezes Jerzy Rybicki, a do
jego życzeń okolicznościowych dołączył prezes Ryszard Jaśkowski, apelując
o wspieranie marki własnej „Społem”,
w ramach rozwoju współpracy MAH
i KPH. Red. Anna Wołyńczyk z Business
Centre Club, którego członkiem została
MAH niedawno, przekazała najlepsze
życzenia od prezesa BCC Marka Goliszewskiego.
Długo jeszcze składano sobie wzajemne życzenia przy łamaniu opłatkiem,
na tle pięknej choinki. Odnotowali to
z uznaniem koledzy z „Tęczy Polskiej”
z jej redaktorem naczelnym Stefanem Zajączkowskim.
DARIUSZ GIERYCZ
Fot. Maciej Filipowicz
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Klub Działaczy Spółdzielczych
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listopada ubr. Zarząd i członkowie Klubu Działaczy Spółdzielczych gościli dra Jana
Kucharczyka, specjalistę z zakresu
nauki o żywności. Przedstawiając prelegenta, prezes KDS, Bogdan Augustyn
zaznaczył m.in., że jest on wykładowcą
akademickim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i biegłym sądowym, a także spółdzielcą.
Już w pierwszych słowach swego
wystąpienia dr J. Kucharczyk zjednał
sobie obecnych stwierdzając, że czuje
się wśród nich naprawdę „rodzinnie, jak
członek rodziny” – gdyż także jego rodzice byli działaczami spółdzielczymi.
I atmosfera spotkania rzeczywiście stała
się rodzinną…
Dzieląc się swoim bogatym zasobem
wiadomości i doświadczenia, mówca starał się ograniczyć do zasadniczego tematu prelekcji - «racjonalnego żywienia po
pięćdziesiątce». Jednakże, widząc ogromne zainteresowanie swoją wypowiedzią

być różnorodne 2) większość
żywności powinna pochodzić
z «twojego otoczenia», tj. naszej strefy klimatycznej. Jest to związane m.in. z innym kątem padania słońca
na rośliny i ludzi w różnych częściach
świata, z czym wiąże się też inna (jakościowo i ilościowo) absorpcja przez rośliny składników odżywczych i minerałów
z gleby oraz inne potrzeby organizmu
ludzkiego. Żywność należy spożywać
w niewielkich ilościach, o stałych porach
dnia (najlepiej pięć razy dziennie). Jeść
należy spokojnie. Incydentalne (jednorazowe) odstępstwo od diety zaleconej
przez lekarza nie ma praktycznie wpływu
na zdrowie. Należy szczodrze korzystać
z dostępnych teraz warzyw – np. kalarepa
«jest teraz w najlepszej kondycji W, spożywanie jej przez tydzień « zbawiennie
wpływa na mózg ludzki». Kapusta (nie
kiszona!) najlepiej służy naszemu zdrowiu, o ile jest bardzo drobno pokrojona
i nie dodaje się do niej tłuszczu (łatwiej ją
strawić, bo tłuszcz nie izoluje enzymów
trawiennych).Dobrze jest raz w tygodniu
zjeść rybę ( najlepiej morską i tłustą).

nym Szpitalu Wojewódzkim im. prof. W.
Orłowskiego!
Poza zagrożeniem dla zdrowia wiele z tych reklamowanych specyfików to
przedmioty oszustwa handlowego: np.
ludzki organizm potrzebuje minimalnej
ilości krzemu (wagowy odpowiednik połowy ziarnka piasku) – na rynku oferuje się
preparat w opakowaniu za ok. 50 zł, który
po spożyciu zostanie po prostu wydalony
przez organizm; więcej, bo 86 zł. naiwni zapłacą za opakowanie kadmu, który organizmowi jest potrzebny w jeszcze mniejszych
ilościach.
* Nie należy się «uprzedzać raz na zawsze» do jakiś produktów, bo ongiś zawierały elementy szkodliwe dla zdrowia czy
wręcz trujące. Przykładem może tu być
olej rzepakowy, który w latach siedemdziesiątych dr J. Kucharczyk zalecał swoim studentom jedynie „do smarowania osi
w wozach, o ile zabrakło lepszego smaru”.
Obecnie, po wieloletnich zabiegach natury
biologicznej i technologicznej, jest on najczystszym i najzdrowszym z olejów spożywczych dostępnych na rynku. A ongiś
skażone przez elektrociepłownię żerańską

Business Centre Club

Komisja ds. Spółdzielczości

W

salach klubowych Pałacu Lubomirskich w Warszawie, siedzibie Business Centre Club,
11 grudnia ubr. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Spółdzielczości BCC,
któremu przewodniczył Mieczysław
Grodzki. Podczas spotkania omówiono sytuację polskiej spółdzielczości po
listopadowym V Kongresie Spółdzielczości, a także aktualny stan toczących
się w Sejmie prac nad ustawami spółdzielczymi. Gościem Komisji był Jerzy
Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Od lewej: Mieczysław Grodzki, Jerzy
Jankowski, Andrzej Grzesiewicz. Fot.
R. Baranowski

Piramida zdrowia
O arkanach zdrowego żywienia W

(co znalazło również odzwierciedlenie
w szeregu zadanych mu pytań i dyskusji), wykroczył daleko poza ten zakres
wiedzy, informując uczestników wyczerpująco np. o obecnym stanie wiedzy na
temat GMO, potencjalnej szkodliwości
tzw. suplementów diety czy zmieniającej
się na przestrzeni lat charakterystyki gleby oraz produktów żywnościowych, jeśli
chodzi o zawartość w nich szkodliwych
elementów. Oto jego tezy:
* Nie ma zdrowia bez zdrowego żywienia. Zarazem, w otaczającej nas rzeczywistości, cechującej się m.in. ogromną podażą artykułów spożywczych,
paradoksalnie coraz trudniej żywić się racjonalnie i zdrowo. Przy tym nie istnieje
żadna „cudowna” dieta, którą można by
zastosować u wszystkich…
Tu dr J. Kucharczyk wyraźnie przestrzegł przed uleganiem «modom» na
różnie diety, gdyż ich stosowanie poza
kontrolą specjalisty niesie za sobą szereg
niebezpieczeństw. Może to dotyczyć nawet
«prostej» diety bezmięsnej. Wiele z diet
nie nadaje się do zastosowania w zwykłym
gospodarstwie domowym. Nie wolno też
«eksperymentować» samodzielnie i np.
zamiast stopniowo, to nagle przestawić się
całkowicie na jakąś dietę – gdyż na pewno
będzie to miało konsekwencje w postaci
szoku żywieniowego dla organizmu.
* Badania FAO potwierdziły, że chcąc
się żywić zdrowo, należy przestrzegać
przede wszystkim dwóch kardynalnych
zasad: 1) składniki wyżywienia muszą

Zdrową podstawę naszego żywienia stanowią też «zwykłe» ziemniaki.
* Wielkim problemem dla naszego
organizmu są witaminy i składniki mineralne, przy ich deficycie zapadamy na
takie schorzenia, które częstokroć jest
trudno zdiagnozować, inne jeszcze trudniej wyleczyć. Jednak tu zaczyna się
niebezpieczeństwo związane z różnymi
syntetykami (chemicznymi odpowiednikami składników naturalnych). Dr J.
Kucharczyk przytoczył anegdotyczną
historię zwolnionych z niewoli japońskiej
lotników amerykańskich, którzy cierpieli
na szkorbut. Większą ich grupę «karmiono bez zahamowań» w lazarecie m.in. potężnymi dawkami syntetycznej witaminy
C, która była wtedy w USA «handlowym
hitem». Bez skutku. Po pewnym czasie
stwierdzono u kilku z nich znaczną poprawę ich stanu zdrowia. Po wnikliwym
dociekaniu stwierdzono, że wymykali się
oni wieczorami «do miasta», do japońskich dziewcząt, które im serwowały na
kolację to, co dla nich wtedy jedynie było
dostępne z żywności: najtańszy, z grubsza
jedynie oczyszczony, ryż. Dla lotników
okazał się prawdziwym lekarstwem.
* Ogromnym zagrożeniem są tak
obecnie reklamowane i «modne» suplementy diety; dr J. Kucharczyk przytoczył
tu przykład 54 letniej kobiety z Warszawy, której ok. 40 proc. «wyżywienia»
stanowiły przez dłuższy czas suplementy
diety- nie udało się tej nieszczęśnicy uratować nawet specjalistom w renomowa-

V Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

J

uż po raz piąty uroczyście obchodzono Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dlatego 3 grudnia br, już
kolejny raz, także stołecznie placówki
muzealne umożliwiły tym osobom i ich
opiekunom bezpośredni kontakt z muzealnymi zasobami, gwarantując przy tym
odwiedzającym fachowe przewodnictwo
i opiekę ze strony kustoszy tych obiektów. Zapraszając również na grupowe,
tematyczne spotkania, które nie tylko bawią, ale i…uczą.
W ten sposób tegoroczny „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych i ich
Opiekunów” był godną kontynuacją cennych inicjatyw z ubiegłych lat – w oparciu o praktyczne doświadczenia, coraz
bardziej <oszlifowanych> i doskonalonych. Co też sprawia, że już obecnie
w skali krajowej (a w najbliższej przyszłości, być może, już także międzynarodowej) skutecznie przekroczone zostaną
kolejne <zapory> nie tylko techniczne,
lecz również mentalne, jakie stanowiły

tereny Pracowniczych Ogrodów Działkowych przy ul. Gwiaździstej na Żoliborzu
(gleba wykazywała tak przed dwudziestu
laty 400 proc. przekroczenie normy kadmu) są obecnie ( po gruntownej modernizacji ciepłowni, zatruwającej dawniej
obszar czterech powiatów) już prawie
zupełnie „czyste”. Dziesięć lat temu importowany do Polski, «zwykły», czarny
pieprz potrafił zawierać „bombę bakterii
chorobotwórczych” przekraczającą 200
krotnie dozwoloną normę. Dzisiaj jest to
już nie do pomyślenia…
* Na pytanie dotyczące GMO (czyli
roślin modyfikowanych genetycznie) dr J.
Kucharczyk odpowiedział, że specjaliści
od żywności podchodzą do tych upraw
nader sceptycznie. Ich zdaniem dopiero po
trzydziestu latach od chwili obecnej będzie
można realnie określić, jaki mają wpływ na
otoczenie i organizm ludzki. «Sęk w tym»,
że w naszej strefie klimatycznej np. modyfikowana genetycznie pszenica świetnie
się udaje. Ale tylko początkowo – bo o 50
proc. wyższe plony skutkują po kilku latach
wyjałowioną ziemią i brakiem wody. Jego
zdaniem może się okazać, że z GMO jest
podobnie, jak w latach siedemdziesiątych
ub. wieku z krylem. Wiedząc, że stanowi on
doskonałą paszę dla waleni i ryb (i daje się
stosunkowo łatwo odłowić na skalę przemysłową), próbowano nim pasać kurczaki.
Jednak po dwóch tygodniach takiej «diety»
kurczaki dostawały paraliżu kończyn…

ramach akcji „Właściwe odżywianie pomaga w nauce”,
podczas której promowane jest
wśród młodzieży szkolnej właściwe odżywianie, jakiego graficzną podstawą jest
tzw. „Piramida Zdrowego Żywienia”,
przedstawiciele Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście spotkali się z
grupą dzieci z Ogniska Wychowawczego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul.
Brackiej.
Podczas tego spotkania dietetyczka, p.
Małgorzata Cempel-Zgierska, w przystępny
sposób zapoznała uczniów z zasadami prawidłowego żywienia w cyklu codziennym.
Z kolei młodzież, mając do dyspozycji konkretne produkty, układała je pod kontrolą
p. Małgorzaty na właściwych poziomach
owej „Piramidy” żywieniowej.
Następnie kierownik Sekcji Marketingu WSS Śródmieście, Jolanta Jędrzejewska, przekazała grupie dzieci, nagrodzonych za udział w okolicznościowym
konkursie plastycznym na odwzorowanie
„Piramidy” w dowolny sposób, dyplom
uznania. Trzy z prac wychowanków
Ogniska TPD zdobiły witrynę «sztandarowego» sklepu Spółdzielni – „Delikatesów” przy Nowym Świecie 53.
Pokazowi towarzyszyła degustacja
oryginalnych, estetycznie przygotowa-

nych przez p. M. Cempel-Zgierską, potraw z produktów wchodzących w skład
„Piramidy”. Na koniec młodzież uczestnicząca w konkursie i zajęciach została
obdarowana słodyczami i drobnymi upominkami, ufundowanymi przez partnerów handlowych WSS Śródmieście.
Omawiane spotkanie było kolejnym z
tego cyklu, poprzednie miało miejsce w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej. We
wspólnej z Mazowiecką Agencją Handlową w akcji „Właściwe żywienie pomaga w nauce”, Sekcja Marketingu WSS
Śródmieście umieściła w należących do
Spółdzielni placówkach handlowych,
specjalnie opracowane z tej okazji logo,
zorganizowała wspomniany konkurs plastyczny oraz wystosowała specjalny list
do czterech szkół stołecznych i Ogniska
TPD – z prośbą o rozpowszechnienie
w danej placówce oświatowej idei „Piramidy” w postaci naklejek, które były
umieszczane w dzienniczkach i zeszytach
tematycznych. W sumie przekazano placówkom oświatowym ok. tysiąca takich
naklejek oraz ulotek propagujących tę
akcję.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz

Cezary Bunikiewicz

Muzea szeroko otwarte

do niedawna dla inwalidów przeszkodę
nie do pokonania. Mówił o tym szeroko
podczas uroczystej inauguracji obchodów tego Dnia, w Muzeum Narodowym,
m.in. przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych,
Marek Plura.
Wspomnianą inaugurację uświetniły
występy dobrze znanej na międzynarodowym forum ( ostatnio zdobyli pierwsze miejsce na Konkursie w Barcelonie)
polskiej mieszanej pary tanecznej w składzie: Emil Malanowski (na wózku inwalidzkim) i Martyna Busławska oraz Teatrzyku „Balonik” (kieruje nim Wojciech
Gębski, który już potrafił udowodnić,
że nawet głębiej upośledzone osoby, też
mogą skutecznie zrealizować swoje marzenie o publicznych występach – czego
dowodem jest 200 publicznych spektakli), jak również popis wokalny Darka
Bernatka.
Później obecni mogli uczestniczyć
w grupowych spotkaniach tematycznych.
Były to: „Świat
mitów”,
„Biblia
w obrazach”, „Pozując do portretu”, „<Usłyszeć>
pejzaż”, „Zapachy
i smaki martwej
natury”, „Przy królewskim
stole”,
„Zwierzęta prawdziwe i fantastyczne”,
„Tajemnice
konserwacji” i „Jak
malowano obrazy?”
Z równie szerokim programem
włączyło się w obchody, tego szczególnego
Dnia,
Inaugurację obchodów znakomicie uświetnił występ mie- Muzeum Niepodleszanej pary tanecznej o międzynarodowej sławie: Emila głości (gdzie rówMalanowskiego (na wózku) i Martyny Busławskiej.
nież uroczyście je

zakończono koncertem w wykonaniu orkiestry Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach oraz zespołu
Tadeusza Woźniaka) i jego filia :Muzeum
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz
Muzeum Więzienia Pawiak ( i jego filia,
Muzeum Walki i Męczeństwa); Muzeum
Pałacu w Wilanowie; Muzeum Sportu
i Turystyki; Muzeum Kolejnictwa ( także
z bardzo ciekawym programem).
Organizatorami obchodów byli:
Stowarzyszenie „Razem dla Niepełnosprawnych” (jego przewodniczącym jest
Marek Książek), które było pomysłodawcą tego rodzaju obchodów i przed
pięciu laty wystąpiło z inicjatywą włączenia w nie placówek muzealnych oraz
wymienione wcześniej Muzea; współorganizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
– Centrum Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Starszym
i Niepełnosprawnym.
Obchody zostały objęte honorowym
patronatem Marszałka Sejmu, dr Ewy
Kopacz oraz ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego; ministra resortu Pracy i Polityki
Społecznej, Władysława Kosieniaka
– Kamysza; przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Marka Plura; pełnomocnika
Rządu RP ds. Osób Niepełnosprawnych,
Jarosława Dudy; sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ewy
Kierzkowskiej; sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusza
Sławeckiego; marszałka Województwa
Mazowieckiego, Adama Struzika. Patronat medialny nad obchodami objął prezes
Zarządu Polskiego Radia, Andrzej Siezieniewski.
O słodki poczęstunek dla uczestników
inauguracji zadbała WSS Śródmieście.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz

Felieton Obywatelski
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arto przypomnieć Czytelnikom, że od wielu lat zarzucani
byliśmy optymistycznymi prognozami, że już wkrótce naród polski
przekroczy próg 40 milionów osób i że to
miała być stała rosnąca tendencja. A tymczasem opublikowane niedawno oficjalne
wyniki Spisu Powszechnego Głównego
Urzędu Statystycznego podały, że jest nas
37,2 mln, czyli o 1,1 mln mniej niż podawały wszelkie dotychczasowe wyliczenia
i prognozy. Te nowe dane objęły również
ludność z innych krajów rezydującą
w Polsce , a więc taką która faktycznie
mieszka w naszym kraju lub przyjechała

w ustroju fasadowej demokracji, której
narzucono metody neoliberalizmu, gdzie
głównym źródłem dochodów jest tzw.
prywatyzacja, czyli wyprzedaż państwowych fabryk, firm i przedsiębiorstw za 10
proc. ich wartości, gdzie nie mogą znaleźć
godziwej pracy. W ciągu ostatnich czterech lat wyemigrowało z Polski około 2,5
miliona młodych, wykształconych ludzi.
Wolą płacić podatki za granicą – tam rodzą się ich dzieci i coraz częściej wnuki.
Jest to jedna z przyczyn, że w Polsce drastycznie zmalał wskaźnik urodzin i nadal
maleje.Zajmujemy odległe 209 miejsce
pod względem dzietności wśród klasyfikowanych pod tym względem 223 krajów
świata... Żałosne ! Wskaźnik ten wynosi

Coraz nas mniej

do niego i przebywa ponad 12 miesięcy.
Czyli, że suche statystyczne fakty obalają
propagandowe zadowolenie i fałszywe
prognozy.
Jest nas coraz mniej. Dlaczego? Jednym z podstawowych czynników jest masowa, niespotykana do tej pory emigracja
do krajów zachodnich, gdzie można zarobić znacznie więcej i żyć lepiej. Było
kilka fal emigracji z Polski do Europy
Zachodniej i za ocean. Pierwszy wielki
odpływ ludności nastąpił po II Wojnie
Światowej, kiedy - za przyzwoleniem
wielkich „mężów stanu” zachodnioeuropejskich i USA (naszych koalicjantów
wojennych) - w Polsce zapanował ustrój
komunistyczny i wielu rodaków zdecydowało się na emigrację. Podobnie było
w stanie wojennym.
Obecnie historia znów zatacza koło
– coraz więcej Polaków źle się czuje

1,3 , co oznacza że każde 10 Polek rodzi średnio tylko 13 dzieci. To powoduje,
że nasz kraj znalazł się w grupie państw
, w których wieloletnia stabilizacja na
rynku pracy i realna wypłacalność systemu emerytalnego są poważnie zagrożone.
A przyczyn spadku urodzeń jest wiele.
Do najwięcej wymienianych zalicza
się trudną sytuację gospodarczą kraju,
kiepskie zarobki, rosnące bezrobocie, no
i brak spójnej polityki prorodzinnej.Przed
nami prawdziwy dramat. Utrzymujące
się wymienione fatalne tendencje przy
nieudolnym rządzeniu państwem przez
zadufaną obecną ekipę spowodują, że za
3-4 lata będzie nas 35 milionów... A co
będzie za 10 lat ? Aż strach pomyśleć jak
żenująco niski będzie standard życia następnych pokoleń emerytów...
Jerzy Wojciewski
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ewnego dnia przyszedł do sklepu
klient. Był z czworonożnym przyjacielem i miał tylko 4
zł. na zakup jedzenia. Kierowniczka
sklepu powiedziała, aby się nie martwił: „coś znajdziemy w niższych cenach”. Klient zakupił produkty na
obiad, wprawdzie nie pierwszej jakości, ale był szczęśliwy, bo i dla pieska
znalazła się kiełbasa. Klientka przy
kasie skomentowała: „no muszę powiedzieć sąsiadom, to sklep nie tylko
przyjazny dla ludzi, ale i dla zwierząt”.
Tak rodzą się opinie i legendy. Sklep
nr.25 WSS Pragi Południe przy ulicy Olszynki Grochowskiej 11/15 jest
przeciętnym, niewyróżniającym się niczym szczególnym z zewnątrz sklepem
ogólnospożywczym. Jednak jego załoga w większości młoda, pod kierownictwem pani Moniki Obrębskiej, stosuje
niestandardowe, innowacyjne metody
kontaktu z klientem i pozyskiwania zaufania i lojalności klientów.
Pod nowym kierownictwem sklep
osiąga w trudnym roku 2012 zaskakująco
dobre efekty. Dynamika obrotów za 11
miesięcy wyniosła 117%, ale za ostatnie miesiące dynamika osiągała powyżej
140%. Jak to się dzieje, że mały (72 m˛
powierzchni sprzedaży) sklep osiedlowy
wysuwa się na lidera wzrostu wyników
w sieci 41 sklepów? W sklepie panuje
prawie rodzinna atmosfera. Pracownikom
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Kierownik sklepu nr.25, Monika
Obrębska (druga od lewej) z częścią
zespołu pracowników.

Przyjazny sklep

Przez dwa tygodnie gromadzone prace
dzieci były wystawiane na witrynach
sklepu. Mali artyści pasjonowali się wystawieniem ich prac na widok publiczny,
a babcie i mamy licytowały się, który rysunek jest najładniejszy, przy okazji robiąc
zakupy. Na Mikołaja 6 grudnia zebrane
dzieci otrzymały upominki. Każde dziecko zostało nagrodzone. Nagrodą główną był plecak szkolny. Nagrody personel
ufundował z zaoszczędzonych pieniędzy
z funduszu na środki czystości i z darowizn
przedstawicieli handlowych producentów.
Przy okazji do kasy ustawiała się długa
kolejka, a okoliczni przechodnie przychodzili z ciekawości, jaka sensacja kryje się
za takim tłokiem w sklepie?
Przy okazji należy pochwalić porządek i czystość w sklepie. Gratulujemy
całemu zespołowi pracowników i kierowniczce Monice Obrębskiej za ciekawe inicjatywy, za codzienny uśmiech i pogodę
w stosunku do klientów i siebie nawzajem, a przede wszystkim za wyniki, które
są efektem takiej pracy. Z takimi pracownikami Zarząd WSS Praga Południe może
być spokojny o przyszłość sklepów.
Jacek Kupczyński

Pokaz kulinarny

extra polskie) i OSM Grodzisk Mazowiecki ( kefir naturalny, mozzarella).
Tekst i foto:
Jerzy Wojciewski

tygodniu
przedświątecznym,
19 grudnia ubr. w Hali Mirowskiej zorganizowano III Pokaz
Kulinarny pod nazwą „Jakość i tradycja w naszej kuchni”, w trakcie którego
promowano produkty posiadające znak
najwyższej jakości „Poznaj Dobrą Żywność” przyznawany od 2004 roku przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program ministerstwa należy do blisko
400 programów funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej mających na celu
promocję jakości produktów żywnościowych.
Impreza w Hali Mirowskiej stanowiła
kontynuację zapoczątkowanej w ub.roku
promocji w/w Progamu w WSS Śródmieście. Była ona adresowana nie tylko do
producentów, ale również do handlu, a
przede wszystkim do konsumentów, którzy z uznaniem degustowali różne kulinarne smakołyki. Pilotującą rolę w kilkugodzinnej prezentacji w Hali Mirowskiej
miało, działające od 1989 roku Przedsię-

biorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS
z Pilzna na Podkarpaciu. Klienci, którzy
dosłownie oblegali stoisko, próbowali
podawane smakołyki, m.in. szynkę, kiełbasy wiejską i kruchą, uszka, pierogi z
mięsem i kapustą lepione na świeżo przez
Grażynę Rybę i Leszka Karpia. Należy
podkreślić, że prezentowane smakołyki
klienci mogli od razu kupić jako opakowane firmowo gotowe produkty na stoisku handlowym w hali.
Pokaz prowadził ze swadą Fryderyk
Kampinos, dyrektor ds. marketingu PPM
TAURUS. Wspomagała go dowcipnie
mgr Jolanta Jędrzejewska, kierownik
sekcji marketingu WSS Warszawa Śródmieście.
Współpartnerami pokazu kulinarnego były firma braci Urbanek z Łowicza
(ogórki konserwowe), Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” z Kielc (majonez
kielecki, musztarda delikatesowa), Spółka Mamut z Wrocławia (grzanki domowe
i ziołowe, biszkopty), Mlekovita(masło

J Jędrzejewska (z prawej) w towarzystwie swoich współpracowników.
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wane w celu zwiększenia sprzedaży ich
produktów. Także artykuły dostarczane
w cenie po 1 groszu są wykorzystywane
głównie w promocjach 2 sztuki plus jedna
gratis – to daje lepsze efekty sprzedażowe
niż obniżenie cen. Kiedy produkt zalega
na półce, lub zbliża się koniec przydatności do spożycia, cena jest znacząco obniżana. Są klienci, którzy wypatrują takich
okazji, a przy tym dokonują zakupów innych towarów. Te promocje własne jako
tzw.: „Hity dnia” i „Hity tygodnia” są
nagłaśniane przez eksponowanie informacji w ciekawy sposób w witrynach
sklepowych. Panie kierowniczki od dawna stosują na wszystkie produkty ceny
psychologiczne zamiast cen okrągłych
np.; 2,99 zł. zamiast 3 zł.
Ostatnio dużą popularnością cieszyła
się „Akcja pierogowa”. Zakupione po
niższej cenie ze względu na krótki termin przydatności pierogi firmy Taurus
były sprzedawane przy obniżonej marży
własnej. Sprzedaż przerosła oczekiwania
producenta – ilości były paletowe.
Inwencja pani Moniki jest jednak jeszcze większa. Wymyśliła konkurs plastyczny dla dzieci pod tytułem „Święta”.

Witryny sklepu z pracami plastycznymi
dzieci klientów.

Hala Mirowska

często nie chce się wychodzić punktualnie
do domu, zostają, aby w czymś pomóc.
Klienta traktuje się tu jak najważniejszą
osobę w życiu. Ekspedientki pomagają
starszym pakować zakupy, robotnikom
odgrzewają w mikrofali dania gotowe,
dużo rozmawiają z klientami wysłuchują
problemów i dzielą się swoimi. To sprawia, że do tego sklepu chce się przyjść
choćby pogadać, a zakupy robi się przy
okazji.
Pani kierownik oprócz stosowania promocji sieciowych wymyśla własne akcje
promocyjne korzystając z budżetów
przedstawicieli handlowych dostawców.
Oni chętnie wspomagają sklep, kiedy widzą, że wszystkie gadżety są wykorzysty-

Oceny sklepów

arto skorzystać z praktycznych przykładów sposobów
oceny sklepów, przydatnych
dla samorządowców, działających w
radach nadzorczych spółdzielni, ich
komisjach i komitetach sklepowych
– „Słabe i mocne strony sklepu” (według www.pasja.edu.pl.) Takiego zestawienia ocen mogą też okresowo dokonywać działy marketingu, albo sami
kierownicy sklepów. (red.)
Słabe:
– Małe LOGO firmowe przy wejściu
– Niekonsekwencja w KOLORYSTYCE – Niewłaściwe ROZMIESZCZENIE materiałów POS – Przypad-

kowość w rozmieszczeniu TOWARÓW
– ETYKIETY cenowe zasłaniające logo
– Niejednorodny charakter pisma na CENÓWKACH – Brak oznaczeń MAREK
– Przeładowanie GABLOT
Mocne:
+ Bardzo dobre wyeksponowanie
CEN produktów + CZYSTOŚĆ produktów i regałów + Wyróżnienie NOWOŚCI (np. zielone metki) + Odpowiednie
ustawienie EKSPOZYTORÓW do
ulotek przy wyjściach + Odpowiednie
OŚWIETLENIE gablot i kas + Bardzo
dobre OZNAKOWANIE gablot + Duże
i przejrzyste (ew. dekoracje) WITRYNY

Od Redakcji: W poprzednim numerze wskutek chochlika redakcyjnego
pominęliśmy w wykazie stałych współpracowników Jolantę Jedrzejewską, znaną i lubianą szefową
marketingu WSS Środmisście naszą
cenioną Autorkę. Serdeczenie przepraszamy

Pieczemy z sercem

o tytułowe hasło jest od wielu
miesięcy skutecznie lansowane
na trudnym warszawskim rynku
przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską, która chce nadal utrzymać pozycję lidera na tym rynku. Dobrze mamy
w pamięci ich akcje marketingowe
i promocyjne, w związku ze zdobywanymi wciąż prestiżowymi trofeami. A więc
przy okazji zdobycia tytułu Teraz Polska, czy kolejnych Gazel Biznesu i ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Konkursu
Pieczywa w NOT, reklamowano nagrodzone przodujące wyroby spółdzielni:
chleb razowy na miodzie, bułki sznytki
i chleb dworski z siemieniem.
Każdorazowo w promocji pieczywa
podkreślany jest jego prozdrowotny charakter. Walory zdrowotne pieczywa, jego
wysoka jakość wypływają z wieloletniej,
stałej troski o dobro klienta i bogatej,
ponad 65-letniej tradycji firmy. Godło
Teraz Polska SPC zdobyła za tradycyjnie wypiekane z mąki żytniej i pszennej
chleby: lubelski, mazowiecki, słowiański
i rodzinny. Z tym znakiem na plakatach
i wyrobach klienci kupują je m.in. w sklepach firmowych SPC, których działa na
terenie Warszawy już 34.
Oczywiście powodzeniem, obok pieczywa, cieszą się też znakomite ciastka
i torty, w części oparte na tradycji i recepturach znanej dawniej warszawiakom
firmy Camargo. Starsi klienci odszukują
stare, dobre smaki sernika, wuzetek, torcików Camargo. Od niedawna w sklepach
firmowych są stoliki do picia kawy, herbaty i degustacji ciastek i pieczywa
cukierniczego na miejscu.
Sztandarową imprezą, w której
Spółdzielnia bierze co roku udział
jest Święto Chleba! Odbywa się
ono pod patronatem Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie
jesiennych dożynek. I w tym roku
SPC, po raz dziesiąty, na placu Teatralnym, przygotowała swoje pomarańczowe stoisko, towarzyszące
okazałym chlebom i wieńcom dożynkowym, a wiceprezes Jerzy Konarski został wyróżniony przez resort rolnictwa odznaką „Za Zasługi
dla Rolnictwa”. Błyskawicznie
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klienci rozchwytywali na pomarańczowym stoisku ciepłe bułeczki z żurawiną
oraz chałeczki, wypiekane na miejscu.
Chleby z linii Staropolska Tradycja rozchodziły się w tempie ekspresowym.
Spółdzielnia może poszczycić się też
wieloma certyfikatami jakości swoich
wyrobów, w tym certyfikatem Konsumenckiego Znaku Jakości i Kapelusza
Merkurego. Duże znaczenie dla popularności wyrobów SPC ma ich prezentacja
na stoiskach w różnych sieciach handlowych. Na stronie internetowej i w praktyce spółdzielnia z dumą szczyci się przynależnością do „rodziny spółdzielczej”.
Jako taka była podejmowana w ratuszu,
a prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wizytowała jej nowoczesne
zakłady. Prezes Janusz Kazimierczuk
posiada też tytuł Menedżera Spółdzielcy,
nadany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Warto zaznaczyć że od kilku lat SPC
używa tytułu Wiodący Partner Handlowy
„Społem” WSS Śródmieście, a jej produkty są z powodzeniem sprzedawane
powszechnie w sklepach warszawskich
i mazowieckich spółdzielni spożywców.
Jak mówi kierownik działu sprzedaży
i marketingu Monika Kulcenty, w roku
2013 ta strategia marketingowa i promocyjna będzie konsekwentnie kontynuowana. Również w koordynacji z akcjami
marketingowymi MAH, której udziałowcem jest SPC i spółdzielniami „Społem”.
DARIUSZ GIERYCZ

Świąteczna pomoc

dea Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu – CRS, staje się coraz bardziej popularna w WSS Śródmieście.
W myśl tej idei, spółdzielnia podjęła różnorodne działania na rzecz organizacji
pożytku publicznego, ale także na rzecz
osób prywatnych, szczególnie w okresie
Świąt Bożego Narodzenia.
Udzielana pomoc była bardzo zróżnicowana i polegała m.in. na: udostępnieniu w placówkach miejsca fundacjom pod
skarbony (Fundacja Pomocy Dzieciom
„Kolorowy Świat” i Fundacja Powrót do
Normalności), pomocy w zorganizowaniu
zbiórki żywności (Bank Żywności SOS),
ukierunkowaniu klienta na produkty biorące udział w akcji, ze sprzedaży, których
część dochodu przekazywana jest na leczenie podopiecznych fundacji (Fundacja Polsat „Podaruj Dzieciom Słońce”),
umożliwieniu wolontariuszom zbiórki

datków za pomoc przy pakowaniu klientom zakupionych w placówce towarów
(Pallotyńska Fundacja Misyjna „Salvatti”
– pomoc Afryce).
Należy też wymienić zbiórkę używanej odzieży (Fundacja Praw Dziecka),
zbiórkę nakrętek (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”), przekazanie słodyczy i gadżetów dla dzieci
( Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
w Polsce), przekazanie upominków na
Mikołajki dla dzieci znajdujących się
pod opieką Kliniki Reumatologii Wieku
Rozwojowego w Instytucie Reumatologii
w Warszawie, wsparcie produktowe, organizowanego w Muzeum Narodowym,
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „Razem
Dla Niepełnosprawnych”).
Jot.

Str. 															

Biskupi przeciw zakupom niedzielnym

O

zmianę ustawodawstwa dotyczącego handlu w niedzielę zaapelowali polscy biskupi w liście
pasterskim na niedzielę Świętej Rodziny, przypadającą 30 grudnia. W liście
odczytanym w kościołach w całej Polsce, biskupi podkreślają, że „chrześcijańska rodzina nie powinna spędzać
niedzieli w centrach handlowych na
zwiedzaniu czy zakupach”.
„Pamiętajmy, że takim zachowaniem
wyrządzamy również krzywdę osobom,
które muszą z tego powodu pracować
w niedzielę. Prawdziwe świętowanie jest
bowiem zawsze bezinteresowne i w łączności z drugimi. Jeżeli w niedzielę będziemy myśleć tylko o sobie samych, chodząc
na zakupy, uciekając jedynie we własne
hobby, w świat wirtualny, w nadmierne
spędzanie czasu przed telewizorem czy
komputerem, nie doświadczymy nigdy
radości rodzinnego świętowania” – głosi
list biskupów.

Hierarchowie zachęcają w nim do
świętowania niedzieli i przekonują, że
pomoże to „zachować rodzinę od wielu
niebezpieczeństw i niepewności”. „Nie
banalizujmy niedzieli i nie ograniczajmy jej głębokiego sensu jedynie do dnia
wolnego od pracy” – apelują biskupi.
Zachęcają do głębszego przeżywania
Dnia Pańskiego, a w ten sposób niedziela
stanie się „szansą dla zabieganej rodziny
(...) do bardziej intensywnego spotkania
z Bogiem i między sobą”. „Odpowiedni
strój, świąteczny posiłek, brak pośpiechu,
czas wspólnego przebywania ze sobą ma
pomóc poczuć smak innego świata, do
którego zmierzamy w pielgrzymce wiary” – czytamy w liście.
Jednym ze sposobów świętowania
niedzieli – jak podkreślają biskupi – „jest
modlitwa przy stole i celebrowanie
wspólnych posiłków”. „Niech niedzielne
obiady będą okazją, by z dziećmi odkrywać świat, opowiadać o swoich sukce-

sach i porażkach, a w ten sposób budować
prawdziwą jedność w rodzinie” – proszą
biskupi. Za niezmiernie cenne uznają
tradycję wspólnego czytania w rodzinie
w niedzielę Pisma Świętego.
„Świętowanie niedzieli powinno też rodzić konkretne postawy w życiu codziennym: otwarcie na drugiego człowieka,
umiejętność niesienia pomocy, modlitwy
za zmarłych” – czytamy w liście. „Dzisiaj,
gdy praca staje się jedynie towarem, a ekonomia wydaje się panować nad wszystkimi dziedzinami życia, bardzo pilną potrzebą jest powrót do świętowania niedzieli.
Właściwa forma świętowania może uratować i przywrócić pełną godność życia
rodzinnego. Przez wspólne przebywanie
i modlitwę rodzice i dzieci uczą się dialogu i bycia razem, trwania w jedności przy
Chrystusie i w Kościele oraz wzajemnego
wsparcia na drogach codziennego życia”
– podkreślają biskupi.
Opr. MAŁGORZATA GUZIK

Klub Działaczy Spółdzielczych
października br. tematem cyklicznego spotkania członków
Klubu Działaczy Spółdzielczych było życie i działalność Tadeusza
Janczyka, ludowca, działacza spółdzielczego i wieloletniego prezesa Centrali
Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”. Okolicznościowy referat
przedstawiła zgromadzonym prof. dr hab.
Zofia Rolicz-Chyra.
Tadeusz Janczyk urodził się w 1904 r.
na wsi, w pobliżu Łomży, w cechującej
się patriotyzmem rodzinie chłopskiej.
Dorastał na terenie, na którym w tworzeniu spółdzielczości uczestniczyli wszyscy
rolnicy – także ziemianie i księża. Chcąc
uzupełnić swoje wykształcenie, studiował
początkowo w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.
W 1929 r. T. Janczyk zaczyna pracę w Centrali Spółdzielni Spożywców
„Społem” przy ul. Grażyny. Pracując tam
stale awansował – wykorzystywano bowiem, z powodzeniem, jego wielki zapał
i zmysł organizacyjny. Był także założycielem na Mokotowie pierwszego „Sklepu spółdzielczego”; potrafił zauważyć
i racjonalnie wykorzystać wielką szansę
dla szeroko pojętej spółdzielczości, związaną z budową COP (Centralnego Okręgu

mywano, również pod wpływem S. Thugutta
T. Jańczyk miał jakoby wstąpić również do masonerii.
Ścisłe związki T. Janczyka ze spółdzielczością
wiejską zaczęły się naprawdę dopiero po zakończeniu
II wojny światowej. W 1945
r. Tadeusz Janczyk zostaje
prezesem „Społem” w Radomiu. Na Sejmiku Spółdzielczym w 1946 r. deklaruje
swoje poparcie dla nowych
władz państwowych, później
wstępuje do PPR. Taka decyzja niewątpliwie wypływała
z jego lewicowej orientacji ideowej. I nie miała nic
wspólnego, z wypływającymi
z niskich pobudek, kombinacjami
„pragmatycznymi”.
Szczerze pragnął, by spółdzielczość nie tylko przetrwała, ale również miała,
w jak największym zakresie,
możliwość dalszego rozwoju w PRL. A z perspektywy
czasu wiadomo, że na pewno
nie dałoby się tego uzyskać
na drodze totalnej negacji tej Tablica ku czci T. Janczyka z KZRS „Samopomoc
nowej rzeczywistości.
Chłopska”.

Przemysłowego) w 1937 r. Przez kilka lat
był także redaktorem „Spólnoty”; z tym
okresem wiązała się również jego ożywiona korespondencja ze Stanisławem
Thuguttem, który dla młodego Tadeusza
Janczyka był wzorcem ideowym.
Bo ważnym czynnikiem kształtującym T. Janczyka była właśnie przyjaźń
i, swego rodzaju, „duchowa jedność” ze
Stanisławem Thuguttem (1873 – 1942)
- politykiem, działaczem spółdzielczym
i ruchu ludowego (od 1922 r. prezesem
PSL „Wyzwolenie”), posłem ludowców

W 1948 r. T. Janczyk uczestniczy w budowaniu struktur „Samopomocy Chłopskiej”, zaś w 1951 r. zostaje jej prezesem.
Na stanowisku tym pozostaje do 1971 r.
Do tego czasu spółdzielczość ta rozrosła
się w ogromny konglomerat spółdzielczości wiejskiej, o nazwie Centrala Rolnicza
„Samopomoc Chłopska”. Po 1957 r. pod
tą firmą rozpoczęto również działalność
eksportową, w kolejnych latach rozszerzono działalność o usługi, w tym także
związane z ochroną zdrowia. W 1966 r.
firma zajęła się także kontraktacją zbóż.
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O Tadeuszu Janczyku

Od lewej Bogdan Augustym i Zofia Chyra-Rolicz.
na Sejm, ministrem spraw wewnętrznych
w pierwszym rządzie II Rzeczypospolitej
Jędrzeja Moraczewskiego, jednym z założycieli Ligi Obrony Praw Człowieka
i Obywatela – i od 1920 r. prezesem Towarzystwa Kooperatystów; współtwórcą
Ustawy o Spółdzielczości. Jak domnie-

W latach sześćdziesiątych T. Janczyk
wprowadza ten pion polskiej spółdzielczości do Międzynarodowego Związku
Spółdzielczego.
W tym samym okresie CR „Samopomoc Chłopska” zajmuje się również
szkolnictwem specjalistycznym, przeję-

tym od Ministerstwa Handlu Wewnętrznego ( wiąże się to m.in. z 33 proc. udziałem tej firmy w handlu krajowym).
Tadeusz Janczyk jest autorem kilku
książek, opisujących jego doświadczenia,
związane z działalnością w spółdzielczości. Był także znanym publicystą, związanym z prasą spółdzielczą. W latach PRL
były np. z wielką uwagą czytane jego
praktyczne rady, zamieszczane w „Rolniku Spółdzielcy”. Z jego inicjatywy na
łamach prasy spółdzielczej Konstanty
Ildefons Gałczyński publikował w odcinkach swoją «powieść spółdzielczą». Było to przede
wszystkim
niecodzienną
formą spółdzielczego mecenatu…
Chociaż swego czasu zrobił nie lada karierę
polityczną ( wielokrotnie
był wybierany posłem na
Sejm, u szczytu kariery
w strukturach PZPR został
wybrany zastępcą członka
Biura Politycznego), nie
zapomniał o swoich „korzeniach”. W trakcie dyskusji
po referacie prof. Z. Chyry
– Rolicz wielokrotnie wspominano jego odwagę w bronieniu spółdzielczości wobec wyższych urzędników
państwowych; szacunek,
niezmiennie okazywany samorządowi spółdzielczemu;
działania na rzecz młodzieży i zrozumienie dla problemów osób starych.
Przypomniano
także
wkład Towarzystwa Spółdzielców w ufundowanie
tablicy pamiątkowej ku czci
Tadeusza Janczyka przy
ul. Kopernika w siedzibie KZRS „Samopomocy
Chłopskiej”.
Tadeusz Janczak zmarł
w marcu 1990 r. (niebawem po uchwaleniu tzw. spec-ustawy, będącej próbą przystąpienia do likwidacji całej spółdzielczości). Został pochowany na cmentarzu
w Wilanowie.
Tekst i foto:
Cezary Bunikiewicz
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Zasłużeni działacze
warszawskiej spółdzielczości spożywców
Ryszarda Popielska-Marciniak
Ryszarda Popielska-Marciniak jest
osobą kipiącą energią życiową, uśmiechniętą i naprawdę zadowoloną z życia.
Twierdzi, że dzieje się tak dlatego, bo
kocha
świat
i ludzi.... Nie
wyobraża sobie
dzisiaj innego
miejsca pracy,
jak Spółdzielnia Spożywców „Mokpol”.
To jest, poza
jej najbliższą
rodziną, drugie
takie miejsce;
gdzie czuje się
jak w domu.
W ogóle nie
jest w stanie sobie wyobrazić
codziennej pracy w miejscu,
gdzie panowały by stosunki
jakiejś «dzikiej
rywalizacji czy
osławionego
„wyścigu szczurów”». Gdyby tak było,
na pewno starałaby się dawno zmienić
pracę, szukając dla siebie spokojnego,
godnego człowieka miejsca, gdzie mogłaby bez stresu przepracować swoje
osiem godzin...
W mokotowskiej spółdzielni spożywców spędziła praktycznie „prawie całe
życie zawodowe”: pracuje tu od 1 września 1976 r. Ale w ogóle w „Społem” jest
formalnie od 2 listopada 1975 r. gdy podjęła swóją pierwszą pracę – w Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście, w Ośrodku «Praktycznej Pani» na
ul. Wiejskiej – w wyuczonym wcześniej
zawodzie, jako krawcowa; jest bowiem
absolwentką renomowanego, znanego
w Warszawie z wysokiego poziomu nauczania, Technikum Odzieżowego na ul.
Kazimierzowskiej.
Do pracy w Dziale Samorządowym
mokotowskiej spółdzielni namówiła ją
była szefowa Ośrodka «Praktyczna Pani»,
p. Helena Obara, która już wówczas kierowała owym Działem. W tym pamiętnym dla niej roku pani Ryszarda wyszła
również za mąż za Adama Marciniaka,
który jest z zawodu technikiem mechanikiem. Zaczęło się wówczas zupełnie
dojrzałe, «dorosłe» życie dla nich obojga – i ułożyło się szczęśliwie. „Może tak
się dzieje dlatego, że oboje pochodzimy
ze «starego Mokotowa», i nasze rodziny
też. Dalej mieszkamy na Mokotowie, ja
pracuję też na Mokotowie – na pewno łatwiej się nam było porozumieć i wzajemnie zrozumieć” : żartuje pani Ryszarda.
W 1978 r. urodziła się im córka Agnieszka; teraz cieszy się już trojgiem wnucząt:

Natalią, Oskarem i Patrykiem. Nota bene
Agnieszka, przed rozpoczęciem studiów,
także jakiś czas pracowała w „Mokpolu”. „Właściwie to ze «Społem» jestem
związana och
chwili urodzenia” – dodaje
po chwili namysłu
moja
rozmówczyni.
Jej
rodzice
poznali
się
w okresie, kiedy oboje pracowali w Hali
na
Koszykach. W latach
sześćdziesiątych ub. wieku matka p.
Ryszardy, Antonina Popielska, wraz z jej
ciotką (siostrą
ojca) prowadziły, znany
wtedy na całym Górnym
Mokotowie, sklep „Witamina” na ul.
J. Dąbrowskiego (dawniej Szustra).
Stamtąd wywodzi się też znajomość p.
Ryszardy «od dziecka» z Komitetem
Członkowskim. Zazwyczaj po lekcjach,
wraz z rodzeństwem – bratem Krzysztofem i starszą siostrą Zofią– spędzali
czas w „Witaminie” Tam, siłą rzeczy, zapoznali się również z tajnikami handlu.
Natomiast z pracą Rad Nadzorczych,
Kołem Spółdzielczyń i Klubem Seniorów zetknęła się już podczas swojej pracy w «Praktycznej Pani».
Jednakże, jej zdaniem „ to «Mokpol»
jest najlepszą spółdzielnią pod słońcem”.
Przede wszystkim dlatego, że panują
w niej «doprawdy rodzinne» stosunki
między pracownikami , w kontaktach
z członkami, a także w relacjach z prezesem Sylwestrem Cerańskim czy członkinią Zarządu, p. Elżbietą Różycką.
Wielka przyjaźń łączy też p. Ryszardę
z kierującą Działem Samorządowym p.
Janiną Kowalską. „Dobrze mieć taką
szefową, za której towarzystwem tęskni się pod koniec urlopu!” – śmieje się
moja rozmówczyni. Już z powagą dodaje, że na pewno warto wspomnieć, że
spółdzielnia stwarza pracownikom szeroką możliwość samorealizacji, co także
ludzi z nią wiąże.
Zapytana o zainteresowania poza zawodowe, p. Ryszarda wymieniła robótki
ręczne oraz różne prace, wymagające
sprawności manualnej, które bawią ją
i przynoszą jej również znaczną satysfakcję – wraz z ich końcowym efektem.
Cezary Bunikiewicz

Okno dla życia

„Okno życia” w Warszawie przy ul. Hożej

O

kna życia” to ratunek dla niechcianych dzieci. Trafiają do
„
nich oseski z ciąż ukrywanych,
gdy ich matki znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej, rodzinnej, społecznej, a nie chciały przerwać ciąży.
„Okna życia” działają w kilkunastu
krajach Europy. Np. w Niemczech jest
ich ponad 100, w Polsce i Czechach po
40, a we Włoszech – 10. Uratowały życie w ostatnich latach około 2000 maluchów. „Okna” są finansowane przez
organizacje przykościelne, wspólnoty
chrześcijańskie i prywatnych darczyńców.
Tymczasem Organizacja Narodów
Zjednoczonych, a ściśle mówiąc ich tzw.
„specjaliści” z Komitetu Praw Dziecka
chcą wymóc na Parlamencie Europejskim

wydanie zakazu funkcjonowania „okien
życia” w krajach Unii Europejskiej, mimo
że Parlament nie ma takich uprawnień.
„Lewaccy” eksperci argumentują obłudnie, że „okno życia” „łamie prawo
dziecka do poznania swoich rodziców”.
Ale nie mają żadnego pomysłu kto przygarnąłby dzieci po ewentualnej likwidacji
„okien życia”. Udają, że nie wiedzą, iż
najwyższym prawem człowieka-dziecka
jest prawo do życia, a to jest właśnie realizowane w „oknach życia”.
W Polsce formalną opiekę nad „oknami życia” sprawuje katolicka organizacja
Caritas. Sądzę, że nasz rząd nie ulegnie
presji ONZ i tak jak rząd RFN zadba,
żeby „okna życia” nadal działały.
Tekst i foto:
Jerzy Wojciewski

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 1 (551)

CO PISZĄ INNI?

C

eny w polskich sklepach coraz
bliżej Zachodu – pisał portal forsal.
pl 11-12-2012 r. W Holandii i Niemczech żyje się taniej niż w innych krajach
Europy Centralnej, mimo że ceny żywności
teoretycznie najniższe są w Polsce.
OTTO Polska przeanalizowała ofertę sieci spożywczej Lidl, ze względu na
stosunkowo niskie ceny oraz obecność
we wszystkich badanych krajach Europy,
czyli w Niemczech, Polsce, Holandii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Porównano ceny najpopularniejszych produktów
spożywczych, tj. chleba, mąki, masła,
mleka, jajek, cukru, kurczaka, bananów,
kawy, herbaty, sera żółtego, zupy typu „gorący kubek”, płynu do naczyń oraz wody.
Badanie wykazało, że wrzucając do koszyka te same produkty w Polsce, w Niemczech i Holandii, w Polsce zapłacimy o
14 proc. mniej niż w Niemczech i aż o 25
proc. mniej
niż w Holandii. Gdy
porównamy
dane z zeszłego roku okazuje się, że za podobny koszyk zakupów w 2011 roku płaciliśmy o
26 proc. mniej niż w Niemczech i o 41
proc. mniej niż w Holandii. Oznacza to,
że poziom cen w Polsce zbliża się do tych
w Niemczech i Holandii.
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych będą hamowały inflację
- informowała Polska Agencja Prasowa
12-12-2012 r.
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych, w związku ze słabnącym popytem na
żywność, będą działały hamująco na wzrost
cen towarów i usług - ocenia Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w comiesięcznym raporcie.
„Utrzymująca się bardzo niska presja
płacowa i niekorzystne zjawiska na rynku
pracy będą głównymi czynnikami deprecjonującymi popyt na żywność w ostatnich
miesiącach br. Spowolnienie aktywności
gospodarczej i ograniczona chłonność
rynku żywnościowego powinny hamować
tempo wzrostu cen żywności, co prawdopodobnie przełoży się na dalszy spadek
inflacji” - napisano w raporcie.
Na polskim rynku sieci handlowych
pozostanie 3-5 wielkich graczy – pisała
wyborcza.biz 05-12-2012.
Konsolidacja wielkich sieci handlowych w Polsce postępuje. - Uważam, że w

perspektywie kilku lat w Polsce pozostanie
3-5 wielkich graczy ze sprzedażą na poziomie 10 mld zł rocznie i kilku mniejszych,
notujących obroty rzędu 5 mld zł - prognozuje Andrzej Faliński, dyrektor Polskiej
Organizacji Handlu i Dystrybucji.
Konsolidacja wśród zagranicznych
sieci, to trend widoczny od kilku lat.
Pierwsze duże przejęcie miało miejsce w
lipcu 2002 roku, gdy 13 hipermarketów
niemieckiej sieci Hit przejęło Tesco. Ten
brytyjski gigant wówczas tylko raczkował na polskim rynku - miał jedynie 15
sklepów (dziś ma w Polsce ponad 400
placówek i zatrudnia ponad 30 tys. ludzi). Cztery lata później Polskę opuściła
Grupa Casino. Francuzi za 105 mln euro
sprzedali Tesco 142 sklepy sieci Leader
Price (był to protoplasta hard dyskontów
w Polsce), a za 224 mln euro 19 hipermarketów Géant przejął... Real.
Co ciekawe, już wtedy na rynku pojawiły się plotki, że Metro kupuje hipermarkety od Francuzów, aby wzmocnionego
Reala odsprzedać amerykańskiemu Walmartowi. Rok
później Carrefour przejął
od
niemieckiego Aholda supermarkety Albert i hipermarkety
Hypernova. Z kolei w 2009 roku z Polski
zniknęła najstarsza zagraniczna sieć działająca na polskim rynku, czyli Billa - 25
supermarketów austriackiej sieci przejął
Auchan. Konkurentów przejmowała też
stawiająca głównie na nowe sklepy Biedronka - pod koniec 2007 roku Portugalczycy kupili 210 dyskontów niemieckiej
sieci Plus, a całkowita wartość transakcji
wyniosła 320 mln euro (w jej ramach Plus
sprzedał też swoje sklepy w Portugalii).
Portal dlahandlu.pl informował 05-122012 r., że W ciągu roku hipermarkety poszły na wojnę cenową i obniżyły
ceny
Wyniki badania Koszyka cen dlahandlu.pl z końca listopada 2012 roku
zestawiono z cenami z listopada 2011
roku. Okazało się, że pomimo, iż w tym
czasie inflacja wyniosła blisko 4 proc.,
większość sieci hipermarketów w ciągu
roku była w stanie zejść z cenami o co
najmniej kilkanaście proc. Sieci handlowe przejęły na siebie część podwyżek nie
chcąc odstraszać klientów od półek z drożejącymi towarami. Dlatego marże i zyski gigantów handlowych na przestrzeni
ostatniego roku były niższe, co odzwierciadlały dane finansowe ogłaszane po III
kwartale 2012 roku.
(oprac. jmj)

Zachodnie ceny

wstęgę Orderu Orła Białego, która
leżała przygotowana na stole.
Zbiegł szybko po schodach i
pojawił się przed drzwiami domu w momencie, gdy kareta króla właśnie wjechała na dziedziniec.
Gdy Stanisław August i towarzyszące
mu osoby wysiadły z pojazdu, nikt, poza
nieszczęsnym profesorem, nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Czacki stał
przed nimi ubrany tylko w koszulę i w
białe sukienne kalesony, z przewieszoną
przez pierś wstęgą Orderu Orła Białego.
W 1807 Warszawie odbywały się uroczystości z okazji ogłoszenia powstania
Księstwa Warszawskiego1 i przyjazdu
z tej okazji do miasta, króla Królestwa
Saksonii, który był suwerennym władcą Księstwa. Między innymi odbyła się
wielka feta, w której uczestniczył także
Tadeusz Czacki z małżonką.

Warszawo, ty moja Warszawo
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lat temu, 8 lutego 1813
roku zmarł Tadeusz Czacki herbu Świnka, polski
działacz oświatowy i gospodarczy, pedagog, historyk, ekonomista, bibliofil,
numizmatyk, członek Komisji Edukacji
Narodowej, współtwórca Konstytucji 3
Maja, współzałożyciel warszawskiegoTowarzystwa Przyjaciół Nauk.
Karierę zawodową rozpoczął w 1781
r., w sądzie nadwornym w Warszawie,
jako praktykant. W tym okresie studiował zbiory Biblioteki Załuskich. Wkrótce
też zbliżył się do J. Albertrandiego i A.
Naruszewicza oraz został wyznaczony
przez króla do uporządkowania części
prywatnego archiwum królewskiego i
Metryki Koronnej. Był twórcą Biblioteki

Gafy profesora Czackiego
Poryckiej, głównym twórcą i organizatorem Liceum Krzemienieckiego zwanego
Atenami Wołyńskimi.
Napisał m.in. wiele artykułów dotyczących handlu Polski. Zapoczątkował
także opracowanie dokładnej hydrograficznej mapy Polski i Litwy. Pisał także
na tematy prawne i historyczne.
Jedna z ulic w centrum Warszawy nosi
obecnie jego imię.
Był profesor Czacki nie tylko wielkim
uczonym, ale i wielkim mistrzem roztargnienia i wielu gaf towarzyskich. Wynikało to przede wszystkim z jego ogromnej
pasji czytania i szperania w starych księgach i rękopisach, a także z tego, że był
krótkowzroczny. Najchętniej czytał leżąc
wyciągnięty na podłodze, twarzą w dół.
Jeszcze za czasów panowania króla
Stanisława Augusta, podejmował kiedyś
w Warszawie króla w swoim domu. Oczywiście sam nie przygotowywał przyjęcia,
tylko w tym czasie leżał w swojej ulubionej pozycji na podłodze i czytał.
Poderwał go dopiero z podłogi służący, który przybiegł z informacją że król
się zbliża, bowiem zza rogu Miodowej
wyłoniły się czerwony mundury, eskortującej go Gwardii Mirowskiej.
Czacki szybko zrzucił z siebie ubranie, czyli – jakbyśmy powiedzieli dzisiaj
– ciuszki domowe, w których absolutnie
króla nie wypadało mu podejmować.
Przyczesał potargane włosy i błyskawicznie przewiesił sobie przez prawe ramię

Jak wspomniałem wcześniej, miał on
bardzo słaby wzrok. Jego żona ubrana
była w fioletową suknię, bardzo przypominającą barwą szatę biskupa Malinowskiego.
W trakcie imprezy grano między innymi w karty. Przy stoliku królowej Saksonii, miała ona za partnera właśnie biskupa Malinowskiego, natomiast partnerem
pani Czackiej był marszałek Sejmu Stanisław Małachowski.
Tadeusz Czacki chciał żonie coś pilnego powiedzieć. Pomylił się jednak
i zamiast połowicy, zaczął szeptać do
ucha biskupowi. Ten pochłonięty grą
nie odpowiadał. Zniecierpliwiony Czacki mocno uszczypnął go w pośladek.
Dopiero wtedy biskup, przestał koncentrować się na grze i podskoczywszy na
krześle, zawołał rozzłoszczony: - Co to
ma znaczyć?!
Czacki zarumieniony tłumaczył:
- Wziąłem Waszą Ekscelencję za moją
żonę, za co najmocniej przepraszam.
Jego tłumaczeniom towarzyszył gromki śmiech królowej i króla, a także innych
osób będących świadkami tego zdarzenia.
JASJAN
1
Istniało w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości
podporządkowane napoleońskiej Francji
państwo. Było namiastką państwa polskiego
– „Księstwo Warszawskie”.
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ostatnich latach w Polsce coraz
większym zainteresowaniem
cieszy się smart shopping;
termin w dosłownym tłumaczeniu z
angielskiego oznacza – sprytne zakupy,
i pochodzi z Stanów Zjednoczonych .
Jest określeniem na umiejętność kupowania dobrej jakości towarów w niskiej cenie.
Najbardziej popularny jest wśród wykształconych i zamożnych konsumentów,
którzy w pełni świadomie podejmują
decyzje o zakupie, nie ulegając sugestii
reklam, nie kierując się promocjami,
marketingiem samego produktu lub miejscem jego sprzedaży. Ich najważniejsze
kryteria to: stosunek jakości produktu do
jego ceny, skład, funkcjonalność i niezbędność jego posiadania. Osoby gorzej
wykształcone nie posiadają umiejętności,
lub posiadają je w małym zakresie, właściwej analizy i oceny ofert, które celowo
konstruowane są w zawiły sposób.
Dla uprawiających Smart Shopping
najważniejszy jest stosunek jakości produktu do jego ceny, skład, funkcjonalność
i niezbędność jego posiadania. Osoby gorzej wykształcone mają większy problem
z prawidłową analizą i oceną ofert, które
celowo konstruowane są w zawiły sposób. Nie radząc sobie z nimi wybierają
produkty najtańsze, gorszej jakości lub
po prostu nie dokonują zakupu.
Liderami Smart Shoppingu są kobiety
do czterdziestego roku życia. Najwięcej
Smart Shopperów można znaleźć w dużych miastach – Warszawie, Gdańsku,
Katowicach.
O rozwijającym się „smartshopinngowaniu” w Polsce pisał m.in. portalspozywczy.pl 6-12-2012 r. – „Polacy lubią
sprytnie kupować w sklepach. Polują na
marki własne”.
„Polacy przejęli „smartshoppingowe”
zacięcie z Zachodu, bo choć sytuacja gospodarcza w Polsce była i jest dość dobra
w porównaniu z innymi krajami, Polacy
również chcą być sprytnymi konsumentami. Jak wskazują badania firmy PMR, w
polskim konsumencie drzemie potencjał.
W Polsce przez długie lata funkcjonował zupełnie odmienny niż na Zachodzie, czy też w dzisiejszej Polsce, model

zakupowy. W czasach PRL-u i gospodarki niedoboru, bycie „smart” opierało
się na innych modelach radzenia sobie w
zdobywaniu towarów, także tych pierwszej potrzeby. Po 1989 roku Polacy zachłysnęli się wolnym rynkiem i dali się
porwać prawdziwemu szaleństwu zakupowemu. Nastał czas ostentacyjnej konsumpcji, gdzie marka i - paradoksalnie
- wysoka cena były elementem kreowania lepszego wizerunku konsumentów.
W celu podnoszenia swojego statusu,
nabywcy byli gotowi zaciągać kredyty,
by móc finansować kolejne i kolejne zakupy.
Rozwój sieci hipermarketów, łatwy
dostęp do produktów, silna dywersyfikacja cenowa w praktycznie każdej kategorii sprawiły, że mamy dostęp do porównywalnej z krajami zachodnimi oferty
produktów z kategorii FMCG. Z czasem
trend szalonych zakupów uległ zdecydo-

Zauważalne są dwa poziomy zaufania
do marek własnych – oparte na zaufaniu
do producenta oraz do sieci.
Na etapie pierwszego zakupu, cena
oraz opakowanie mają największe znaczenie.
Badanie PMR przeprowadzone wśród
konsumentek robiących codzienne zakupy wykazało kilka istotnych tendencji.
Konsumentki starają się dobierać różne
produkty na codzienne posiłki na zasadzie, np. – gorszy makaron, ale lepszy
sos lub mięso. Korzystają z listy zakupów, podstawowe produkty kupują na
zapas, robią zakupy z myślą o konkretnych posiłkach, biorąc tylko potrzebne
produkty.
„Smartshopinngowcy” chcą robić zakupy wygodnie i szybko – w sklepie znajdującym się blisko miejsca zamieszkania
lub pracy i w komfortowo zaaranżowanej
przestrzeni sklepowej (wygodne rozłoże-

wanemu odwróceniu. Obecnie wyższy
status nabywcy osiągany jest przez postępowanie zgodnie z ideą „smart shoppingu”, innymi słowy przez bycie sprytnym,
umiejętne wyszukiwanie prawdziwych
promocji i łapanie okazji czy też „nieprzepłacanie”.
Według analityków jednym z powodów, dlaczego Polska stosunkowo łagodnie przechodzi przez kryzys i jego
skutki jest optymizm zakupowy polskich
konsumentów. Optymizm ten pozwolił
na utrzymanie popytu wewnętrznego na
odpowiednio wysokim poziomie. Wysokie wydatki konsumenckie nie oznaczają
jednak rozrzutności.”
Ośrodek badania i prognozowania
rozwoju The Future Foundation przeprowadził badania z których wynika,
że polscy konsumenci mają najwyższe
„zakupowe IQ” w Europie. Za nami są
Francuzi, Czesi i Niemcy. Polacy dokonujący codziennych zakupów dają sobie
znakomicie radę z porównywaniem produktów, próbowaniem nowych, a także
mają zdolność samokontroli zachowań
zakupowych. Znają wiele sposobów na
inteligentne zakupy produktów spożywczych i codziennego użytku.

nie półek sklepowych, intuicyjny rozkład
produktów. Nie są natomiast szczególnie
zainteresowani promocjami. Przeliczają
czas i koszt dojazdu do danego sklepu, by
ocenić faktyczną wartość i opłacalność
promocji.
Niezależnie od zainteresowania lub
nie „smart shopinngiem” coraz więcej
Polaków chce kupować materiały luksusowe.
PAP, 8-12-2012 r., powołując się na
„Rzeczpospolitą” donosiła, że chcą te
materiały kupować także mniej zamożni.
Według firmy KPMG, osób uznanych
za bogate, których zarobki przekraczają
20 tys. zł miesięcznie oraz zamożnych
(ponad 7,1 tys. zł) na koniec 2011 roku
było niemal 730 tys. W tym roku ich liczba zbliży się do 751 tys. Grupa klientów
tzw. aspirujących, których dochód miesięczny jest niższy niż 7,1 tys. zł brutto
miesięcznie, liczy niemal 2 mln osób, a w
2015 r. ma liczyć 2,2 mln osób.
Dla klientów aspirujących główną zaporą w zakupach jest cena, toteż nie jest
dla nich za bardzo ważne, czy produkt
pochodzi z aktualnej kolekcji czy z jednej
z poprzednich.
(oprac. jmj)

Sprytne zakupy

V Ogólnopolska
Konferencja Piekarska
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listopada 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Piekarska zorganizowana przez
Redakcję „Przeglądu Piekarskiego i
Cukierniczego” oraz Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne Inżynierów i
Techników Przemysłu Spożywczego.
Współorganizatorami byli również:
Rada Gospodarki Żywnościowej i Krajowa Rada Drożdżownictwa SIT Spoż.
Tematem konferencji były zmiany w
wymaganiach w zakresie znakowania artykułów spożywczych oraz znakowanie
żywności wartością odżywczą. Prelegentami byli specjaliści w tej dziedzinie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
W trakcie Konferencji, w kuluarach
można było podziwiać i zdegustować wyroby piekarskie firm, które zgłosiły się do

konkursu ogłoszonego przez redakcję „
Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”
Na zakończenie Konferencji nastąpiło
ogłoszenie wyników VI Ogólnopolskiego
Konkursu Pieczywa oraz wręczenie nagród i dyplomów. Wśród kilkunastu laureatów były m.in. 4 spółdzielnie, które
zostały nagrodzone za najlepsze pieczywo na podstawie oceny organoleptycznej
w 4 konkursowych kategoriach: 1) chleb
mieszany, 2) pieczywo zwykłe żytnie razowe, 3) pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi, 4) pieczywo pszenne zwykłe i
wyborowe.
Były to: Spółdzielnia PiekarskoCiastkarska w Warszawie, „Społem”
Lubelska Spółdzielnia Spożywców
w Lublinie, „Społem” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców w Głogowie
oraz „Fawor „ Spółdzielnia PiekarskoCiastkarska w Poznaniu.
Monika Bobke

Z ostatniej chwili

Sejmowe utarczki

P

odczas 31 posiedzenia Sejmu w dniach
3 i 4 stycznia 2013 r. odbyło się pierwsze czytanie trzech poselskich projektów ustaw dotyczących prawa spółdzielczego: pierwszy złożony przez grupę posłów PO
– druk nr 515, drugi, w druku nr 980, przygotowany przez KRS i złożony przez grupę posłów PSL. Trzeci zawarty w druku nr 1005,
to projekt grupy posłów Ruchu Palikota.
W debacie posłowie zdecydowali o skierowaniu projektów zawartych w drukach 980
i 1005 do Komisji Nadzwyczajnej, która zostanie powołana w celu ich rozpatrzenia. W
dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie w
pierwszym czytaniu projektu zawartego w
druku 515. Będzie on głosowany na następnym posiedzeniu Sejmu w dniach 23, 24 i 25
stycznia 2013 r.
Również w pierwszym czytaniu Sejm
rozpatrzył projekty trzech ustaw dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, zgłoszonych przez grupy posłów PiS, PO i SLD,
przygotowany przez KRS. Głosowanie nad
wnioskami o ich odrzucenie nastąpi na 32
posiedzeniu Sejmu. (red.).

Str. 															
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ielu bohaterów sienkiewiczowskiej Trylogii miało swoje pierwowzory w osobach
znanych Henrykowi Sienkiewiczowi
osobiście. Najbardziej krwistą, barwną
postacią był oczywiście Jan Onufry Zagłoba herbu Wczele.
Inspiracją tej postaci dla Sienkiewicza, był między innymi jego teść, ojciec
ukochanej, wcześnie zmarłej, żony Marii,
Kazimierz Szetkiewicz, typowy Litwin,
posiadający znaczny majątek w powiecie
trockim. W 1883 r. zrezygnował on na
rozkaz Rządu Narodowego z zajmowanego stanowiska „pośrednika ds. włościańskich”. To wystarczyło, by władze carskie
wywiozły go bez sądu, a nawet bez powiadamiania rodziny, do Ufy, gdzie kilka lat przebywał na wygnaniu. Zaś jego
majątek uległ przymusowej sprzedaży za
bezcen, rosyjskiemu generałowi.
Kazimierz Szetkiewicz był bardzo
zacnym i dobrym człowiekiem, starej
daty, posiadającym wiele oryginalnych
właściwości. Wyrażał się bardzo dosadnie, a ponadto był obdarzony ogromnym
humorem z ogromną dawką staropolszczyzny. Był dla Sienkiewicza kopalnią
nie tylko szczegółów obyczajowych, ale
także zwrotów mowy, powiedzeń, wyrażań się, a nawet całych dowcipów, które
później trafiły do Trylogii.
Ale Szetkiewicz swoją osobowością
przysłużył się tylko do rozbudowy i ubarwienia postaci Zagłoby. Głównym prototypem był ktoś inny.
W 1877 roku przebywał Henryk Sienkiewicz w Ameryce. Tam, w Kalifornii
poznał m.in. Rudolfa Korwina Piotrowskiego, kapitana w wojnie domowej,
walczącego po stronie Unii, a wcześniej
uczestnika Powstania Listopadowego w
Polsce.
Piotrowski przybył do Ameryki w
1840 r.. Był kopaczem złota. A następnie
nabył majątek niedaleko San Francisco,
który nazwał Sebastopolem. Był najoryginalniejszą postacią wśród Polonii kalifornijskiej. Miał sześć i pół stopy wzrostu, a jego ręka była dwa razy taka, jak
ręka silnego dorosłego mężczyzny. Kiedy
pewnego razu rozzłościł się w restauracji,
i uderzył gniewnie ręką w stół, cały bok
jego utrącił. Jeszcze w wieku 75 lat rozgryzał orzechy z większą łatwością niż
wiewiórka.
Henryk Sienkiewicz, kiedy tylko go
poznał, natychmiast go polubił. Grali
razem w szachy lub pisarz naciągał go

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH
na opowieści i anegdoty, w których był
mistrzem. Był też ogromnym łgarzem,
zwłaszcza gdy opowiadał o swoich podbojach miłosnych we wszystkich stronach świata.
Pewnego razu Sienkiewicz, zamyślony, uśmiechnął się i powiedział do Piotrowskiego, że go kiedyś uwieczni.
Słynna polska aktorka, Helena Modrzejewska, która na scenach amerykańskich występowała jako Modjeska (fama
głosiła, że to dla niej Sienkiewicz pojechał za ocean) również poznała Piotrowskiego. Opisywała go jako niezwykłego

ramionami. Natychmiast na stół wjeżdżały sorbety, wódki, poncz, zakąski. natomiast przed gospodarzem służba stawiała
kubek mleka i szklanicę whisky. Robił
sobie z tego „koktail” w proporcji, jak
śmietanka do kawy. Twierdził, że inaczej
mleka pić nie może. Nazywało się to po
amerykańsku milkpunch.
Gdy ktoś zdziwiony zapytał, jak
może pić taką obrzydliwość, wybuchnął:
- Obrzydliwość, powiadasz!... Boże widzisz i nie grzmisz!... gdyby moja mamka
karmiła mnie takim mlekiem, dotychczas
bym się nie dał odłączyć.

Imć Onufry Zagłoba
typa z XVII wieku, wskrzeszonego w
wieku XIX, zawadiacko-krotochwilnego
Falstaffa.
„ Humor dawny zachował i animusz
– pisała Modrzejewska – i język jędrny,
krewki i dosadny… Był to zamaszysty
szlachcic polski, przeszczepiony na grunt
amerykański. (…) Dłuższy pobyt w różnych stronach Nowego Świata wytworzył
w nim dziwną mieszaninę rodzimej, staropolskiej, buńczucznej i rubasznej szlachetczyzny, z giętkością nowożytnego «politykiera» i «businessmana». Przywiązanie
jego do drugiej ojczyzny objawiało się
między innymi w ten sposób, że wybitnym
amerykańskim mężom stanu nie szczędził
staropolskich tytułów, zwał ich wojewodami i kasztelanami, rozróżniając karmazynów od pospolitych szaraczków. Jego
polszczyzna trąciła myszką, a władał nią
wyśmienicie; wybornie mówił też po francusku, a i angielski język znał doskonale,
jeno że uparcie wymawiał wszystko, jak się
pisze, z czego wypadały wielce zabawne
kombinacje”.
To jemu Onufry Zagłoba zawdzięcza
takie powiedzenia, jak: „A bodaj, by ci się
pysk skrzywił!”, „Boże, Ty to słyszysz, a
nie grzmisz”...
Latem 1877 roku wyjechał z San Francisco na wieś, w celu podratowania zdrowia „mleczną kuracją”. Niemal każdej
niedzieli odwiedzany był przez Polaków
i zaprzyjaźnionych z nim Amerykanów.
Gości zawsze przyjmował z otwartymi

Na starość Piotrowski stracił zupełnie wzrok. Zmarł w szpitalu w Paryżu,
gdzie pojechał z nadzieją, że może chociaż częściowo mu tam wzrok przywrócą.
A po Janie Onufrym Zagłobie pozostaną na zawsze takie nieśmiertelne powiedzenia, jak: *„Zginę ja i pchły moje.”
*„Wszystko jedno. Nescio, co bym wolał,
czy mysie, czy psie kiszki. Ale to pewna,
żebym w żadnym mieszkać nie chciał,
bo to i osiedzieć się tam niełatwo, i wychodzić niepolitycznie.” *„Wielce to jest
bogaty szlachcic, ale srodze głupi. Jeśli
zetnie takie trzy głowy, jak jego własna,
to mu uczyni dopiero półtorej, bo zetnie
trzech półgłówków.” *„Kiep odmawia,
gdy nie kiep prosi. Właśnie mi cyrulik
miód pić zalecił, żeby mi melancholię od
głowy odciągnęło” * „Żeby za każde słowo w prędkości i po pijanemu wymówione
szyję ucinać, tedyby ani jeden szlachcic w
tej Rzeczypospolitej z głową nie chodził.”
* Przystaliśmy do siebie z panem starostą
tak, że żaden stolarz futrowania lepiej nie
połączy. Dobre panisko... Hm!... Gdyby
był moim kozikiem i gdybym go u pasa
nosił, często bym go o osełkę wecował,
bo trochę tępy...” *„Diabeł się w ornat
ubrał i ogonem na mszę dzwoni” *„Tak
się białogłowy tych grotów boją jak pies
sadła.”
I wiele, wiele innych, równie smakowitych.
JASJAN

Gambuzja pospolita

AKWARIUM

N

ależy do gatunków ryb słodkowodnych z rzędu karpieńcokształtnych i rodziny piękniczkowatych. Gatunek ten można spotkać w
rzekach i ciekach wodnych
południowo-zachodnich południowych Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku.
W Europie można spotkać
ją w Portugalii, Hiszpanii
,Fancji ,Włoszech oraz na
Bałkanach.
Dobrze znosi dosyć wysokie temperatury nawet do
40 stopni C. Dymorfizm jest
dość dobrze zaznaczony.
Samce są mniejsze od samic

i dorastają w warunkach naturalnych do
2,5-3cm i mają płetwę ogonową przekształconą w narząd kopulacyjny zwany
gonopodium . Samice zaś są większe i

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Od lutego do czerwca warto
się skupić na finansach. Zadbaj
o zdrowie w lutym, marcu
lipcu, wrześniu i listopadzie. W relacjach
z otoczeniem premiowana będzie dobroć.

Ś

wierzb (scabies) jest to choroba zakaźna wywoływana przez roztocza
świerzbowca
ludzkiego (Sarcoptes
scabiei
v.hominis).
Przeglądając
dane
epidemiologiczne dowiadujemy się ,że aż
ponad 300 mln ludzi na świecie choruje
na to schorzenie. Najczęściej dochodzi do

zarażenia świerzbem w dużych skupiskach
ludzkich gdzie występują złe warunki sanitarno higieniczne np: noclegownie ,domy
opieki, koszary, szkoły, hostele.
Najczęstszym źródłem zakażenia
świerzbowcem są bielizna, pościel ,ręczniki, przedmioty osobistego użytku. Typowymi objawami infekcji
jest dokuczliwy świąd
skóry nasilający się zwłaszcza w nocy oraz
przecinkowate nory na skórze o długości
kilku milimetrów zwłaszcza występujące

Świerzb

Fraszki Jana Sztaudyngera
Stadło doskonałe
Byliśmy stadłem doskonałem,
Ona – robiąc co zechce, a ja
– co musiałem.

Nie dostałbym
Nie dostałbym rozgrzeszenia,
Gdyby ktoś znał me marzenia.

Czarcia krzywda
Kto mówi: „baba diabła warta”
Doprawdy bardzo krzywdzi
czarta.

Czemu się pochyło trzymam
Umyślnie robię się pochyły,
Ażeby kózki na mnie skoczyły.

Dwie metody
Klepie dziewki i pacierze
Aby zabić w sobie zwierzę.

Toto
Chwalisz się, miła, niespożytą cnotą,
Ale czy kiedy dybał ktoś na toto?

Waga 23.IX–23.X

Po podjęciu słusznych decyzji równowaga między
tym co robisz, a tym, co
czujesz. Wszystko zależeć będzie od twojej energii i inicjatywy. Kieruj losem z
czystym umysłem.

Byk 21.IV–21.V

W pierwszym półroczu twoja działalność finansowa
osiągnie właściwy rozmach.
Staraj się być konsekwentny i nie ulegać
pokusom. Nierozważne postępowanie
może prowadzić do pomyłek .

Skorpion 24.X –22.XI

Pierwsza połowa 2013 roku
kontynuacją drugiej połowy
starego roku. Ważne decyzje
podejmuj w spokoju i bez emocji
.Gromadzona agresja obraca się przeciwko tobie

Bliźnięta 22.V–21.VI

Zwróć uwagę swoje inwestycje. Rok 2013 wskaże ci
też słuszną drogę do rozwiązania spraw partnerstwa w pierwszych
miesiącach. Nie ulegaj wpływom otoczenia.

Rak 22.VI–22.VII

Czeka cię przemiana mentalna i duchowa – największa
od 12 lat. Zostań na drodze
samorealizacji. Pobudzenie twórczości
intelektualnej. Nie zamykaj się w sobie.

Lew 23.VII–22.VIII

Pierwsza połowa roku to czas
podróży i nawiązywania kontaktów, które ujawnią twoje
dobre serce i szlachetność. W drugiej
połowie roku zadbaj o siebie i o swoje
zdrowie.

Panna 23.VIII–22.IX

Postaw na inwestycje intelektualne. W drugiej połowie roku postęp w finansach,
z którego będziesz zadowolona. Szansa
na osiągnięcie szczęścia osobistego.



Strzelec 23.XI–23.XII

Zwiększona potrzeba bycia
z kimś bliskim, zapragniesz
prawdziwego partnerstwa, koleżeństwa. Druga połowa roku to okres
lepszego samopoczucia, ale i troski o
zdrowie.

Koziorożec 24.XII–20.I

Musisz zachować równowagę
między pracą i odpoczynkiem.
Dokładność, lojalność i rzetelność, to twoje atrybuty. Ożyją na nowo
sprawy rodzinne.

Wodnik 21.I–20.II

W pierwszej połowie roku
mogą pojawić się trudności, ale i nowe perspektywy
zwłaszcza w sferze materialnej. Nie pozostawaj w kręgu drobnych spraw.

Ryby 21.II–20.III

Warto uwierzyć, że los ci
sprzyja i że dostaniesz to
wszystko
czego
wymagasz dla siebie. Nie unikaj towarzystwa,
w nim znajdziesz zrozumienie i oparcie.

Krzyżówka nr 1 z hasłem
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(Gambusia
affinis)

dorastają do 5-6cm. Mają wyraźnie zaokrąglone białawe brzuchy .Grzbiet ryb
ma zabarwienie oliwkowo-brązowe .
Ryby najlepiej hodować w zbiornikach
jednogatunkowych lub wielogatunkowych z łagodnymi niedużymi gatunkami. Po tarle ryby po 3do 5 tygodni rodzą do 60 młodych zależnie od wieku
i wielkości samicy. Karmienie nie stanowi większego problemu ,możemy je
odżywiać zarówno pokarmem żywym
(owady lub ich larwy np. ochotka, wodzień) lub pokarmem sztucznym. Gatunek ten nie jest wymagający i jego
hodowla w warunkach akwariowych
nie stanowi trudności.
M.W.
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na bocznych powierzchniach palców, pomiędzy fałdami ciała, na pośladkach worku mosznowym czy sutkach. Świąd jest
wynikiem drążenia przez samice kanalików gdzie składane są jaja pasożyta.
Na skutek świądu pacjent intensywnie
się drapie doprowadzając do tworzenia
się Przeczowów nierzadko z wtórnym
bakteryjnym nadkażeniem. W celu postawienia diagnozy, oprócz dokładnego
badania przedmiotowego i zebrania wywiadu służy dermatoskop umożliwiający
identyfikację pasożyta i jego jaj w zeskrobinach z naskórka. W leczeniu stosuje się
przede wszystkim preparaty działające
miejscowo zawierające permetrynę np:
InfectoScab 5% krem, benzoesan benzylu
np: Novoscabin Skin Protect, siarkę oraz
pochodne heksa-chlochlorocykloheksanu. Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych wprowadzono do leczenia doustny
preparat iwermektynę w pojedynczej
dawce 400 mg.
Oprócz leczenia farmakologicznego
stosuje się postępowanie epidemiologiczne, które dotyczy osób mających kontakt z
chorym. Obejmuje ono nie tylko leczenie
ale również wzmożony reżim higieniczny
z systematycznym praniem i krochmaleniem pościeli ręczników i odzieży.
ESKULAP
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 1 (551)
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Wszystkie litery ponumerowane w
prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1-22 utworzą hasło:
Poziomo: 1) jest nim paszport, 5) na
zachód od Polski, 8) z dużą ilością sera,
9) kobieta sprawująca regencję, 10) skóra, 11) angielska Wisła, 13) recytator,
śpiewak, 16) rybka spełniała jego życzenia, 20) siedziba Apollina i muz, 23) torf
leczniczy, 24) wojska przebywające stale
w mieście, 25) bogacz, potentat, 26) państwo z Jerozolimą, 27) …rujnuje.
Pionowo: 1) mały dach, 2) śnieżyca
kurzawa, 3) Norman, amer. pisarz, autor
powieści „Nadzy i martwi”, 4) przyrząd do rozdrabniania, 5) masa z miodu, orzechów i migdałów, 6) Gottfried
von (1918-96) austriacki kompozytor, 7)
groźna choroba, 12) artystyczne dziurki,
14) sypie kawałami, 15) część okupu do
podziału, 17) małe bagno, 18) imię Kofty, 19) niejedna w zeszycie, 21) Nina dla
znajomych, 22) włókno z liści agawy, 23)
owoc południowy.

9

Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 1 prosimy przesłać na adres
redakcji do 31 stycznia 2013 r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą – niespodzianką ufundowaną przez Firmę
Cukierniczą M.W. Janczewscy.
Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2012
Poziomo: 1) paciorek, 5) chatka, 8)
ciasto, 9) chlebowy, 10) kadencja, 11)
barman, 13 ) kazba, 16) Akbar, 20) Olczak, 23) Zanzibar, 24) Afrodyta, 25)
obórki, 26) obraza, 27) apertura.
Pionowo: 1) paczka, 2) czardasz, 3)
ottoni, 4) kucja, 5) chleb, 6) Akbar, 7) kawiarka, 12) Alka, 14) anglofob, 15) alga,
17) burberru, 18) cząber, 19) orbita, 21
)zmowa, 22) krysa, 23) zgaga.
HASŁO: PIEKARZ
Nagrodę ufundowaną przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską otrzymuje
Adriana Kędziora.
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