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Trzy razy „Universam”

We wszystkich otwarciach brali
udział członkowie Zarządu i aktyw kierowniczy spółdzielni oraz przedstawiciele kontrahentów, w tym wykonawcy
potrzebnych remontów i adaptacji. Prezes Bogusław Różycki nie krył dumy
i zadowolenia ze sprawnie przeprowadzonej operacji, gdzie świetnie spisali
Dokończenie na str. 3

Na zdjęciu, podczas spotkania, od lewej: prezes MAH Jadwiga WójtowiczGarwoła, prezes KPH Ryszard Jaśkowski, dyrektor handlowy MAH Henryka
Brzezicka i dyrektor handlowy KPH Paweł Kochański.
W dniu 26 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie kierownictwa MAH
i KPH inaugurujące współpracę spółek w nowej sytuacji organizacyjno-kapitałowej.
Przyjęto program wdrażania intensywnych działań na rzecz rozwoju
i wspierania marki własnej „Społem”.
Warszawa, 27.01.2016 r.

Z ostatniej chwili!

Konsultacje podatkowe

P

rzed miesiącem informowaliśmy o zamknięciu 31 grudnia 2015 r. działalności handlowej zasłużonego SDH Universam Grochów na Rondzie
Wiatraczna, w związku z jego rozbiórką i planami budowy na to miejsce nowoczesnego obiektu wielofunkcyjnego. A już teraz możemy donieść
o otwarciu trzech placówek, w których tak szybko i sprawnie zagospodarowano i ludzi, i towary, i sprzęt z dawnego Universamu! To rekordowo szybka,
niezwykle trudna operacja, przeprowadzona terminowo i precyzyjnie, dzięki
dobrej organizacji pracy i wspólnemu wysiłkowi kierownictwa, pracowników
WSS Praga Południe oraz jego kontrahentów.
Jako pierwszy, jako „mini-Universam”, 22 stycznia br. otwarto sklep przy
ulicy Zagójskiej 7, niedaleko Ronda Wiatraczna, gdzie pomieszczono artykuły spożywcze z Universamu Grochów. 28 stycznia był już otwarty sklep przy
ul. Suchodolskiej 2, u zbiegu z Kinową, gdzie przeniesiono działy przemysłowe. Natomiast 5 lutego na I piętrze pawilonu Borowik przy ul. Kajki 67
otwarto Drogerię Blue, przeniesioną w całości z dawnego Universamu.

W

chwili gdy piszę te słowa,
10 lutego br. w Kancelarii
Prezesa RM trwa chyba
ostatnia już konsultacja społeczna
w sprawie projektu ustawy od sprzedaży detalicznej, w końcowej jego
wersji z Ministerstwa Finansów z 3
lutego br. Biorą w niej udział wicepremier Mateusz Morawiecki, ministrowie, posłowie, w tym członkowie
Parlamentarnego Zespołu na rzecz
Wspierania
Przedsiębiorczości
i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz
przedstawiciele firm handlowych.
Bardzo aktywni są przedstawiciele
Społem. W pierwszej konsultacji 8
stycznia, o której pisaliśmy przed
miesiącem, brali udział prezesi spół-

Przed VI Kongresem Spółdzielczości

Dziennikarskim okiem

PSS Białystok

J

ak już informowaliśmy, Krajowa Rada Spółdzielcza zwołała w ostatnim kwartale br. do
Warszawy VI Kongres Spółdzielczości – najwyższy organ samorządu
spółdzielczego. Przed tym doniosłym
wydarzeniem, zaplanowano szeroką
dyskusję nad stanem polskiej spółdzielczości i jej oczekiwaniami na
przyszłość. KRS na początek zaprosiła do swej siedziby grupę dziennikarzy prasy spółdzielczej. W debacie,
prowadzonej przez red. Jana Machynię, uczestniczył Alfred Domagalski, prezes Zarządu KRS, który
zagaił dyskusję. Poprosił o refleksje
na temat społecznej i gospodarczej
kondycji ruchu spółdzielczego, jego
głównych słabości i ich przyczyn. Kolejno również o oczekiwaniach spółdzielców zarówno od świata polityki,
jak i od elit spółdzielczych. Postawił
tez pytanie: czy czeka nas dalsza komercjalizacja ruchu spółdzielczego,
czy raczej możliwy jest powrót do
źródeł? Ponad dwugodzinną dyskusję zrelacjonowała red.Klementyna
Zygarowska w styczniowym nume-

„40 lat minęło...”

rze bratniego magazynu KRS „Tęcza
Polska”. Oto jej fragmenty.
Dariusz Gierycz, Redaktor Naczelny „Społemowca Warszawskiego”:
– Niestety, z przykrością obserwuję, że ruch spółdzielczy podupada. Nie
mamy żadnego wsparcia ze strony państwa, tak jak to dzieje się w rozwiniętych
krajach UE i tak, jak to działo się u nas
w 20-leciu międzywojennym. Prezydent Wojciechowski co tydzień rozliczał
swoich ministrów z tego, ile spółdzielni
powstało w Polsce. W naszych czasach
spółdzielni mamy coraz mniej. A te, które są nie mają środków na rozwój. Największą słabością ruchu spółdzielczego
jest jednak, moim zdaniem, jego starzenie się. Średnia wieku rad nadzorczych
i prezesów dorównuje niemal kolegium
kardynalskiemu. Nie ma dopływu nowych kadr ani rezerwy kadrowej. Dotyczy to również szeregów członkowskich, bo spółdzielnie często zamykają
się przed ludźmi, by w przyszłości mniej
Dokończenie na str. 5

28

stycznia br. w społemowskim Centrum Astoria w Białymstoku
spółdzielcy spod znaku Społem świętowali 40-lecie swojego najokazalszego obiektu handlowego – SDH Central. Była po temu dobra
okazja, bo jednocześnie zbiegły się okrągłe rocznice – 20-lecia Porozumienia
Spółdzielczych Domów Handlowych i 10-lecia funkcjonowania marki Eleganza. W uroczystej gali brali udział m.in. włodarze miasta z prezydentem
Tadeuszem Truskolaskim i dwoma jego zastępcami oraz prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski i wiceprezes Zarządu KZRSS
Społem Ryszard Jaśkowski, kontrahenci Społem oraz liczni przedstawiciele
załogi białostockiej spółdzielni. Wśród gości powitano też serdecznie zasłużone panie – byłą prezes PSS Krystynę Sosińską i koordynatorkę Porozumienia
SDH Irenę Psiuk oraz grupę prezesów z bratnich spółdzielni społemowskich.

dzielni społemowskich z Olsztyna
– Stanisław Tunkiewicz i Poznania –
Grażyna Raniewicz-Lis /na zdjęciu
powyżej/ oraz wiceprezes spółdzielni białostockiej Janusz Kulesza i wiceprezes KZRSS Społem Ryszard
Jaśkowski.
Projekt ustawy obecnie został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, na co ministerstwa będą miały
kilka dni na wniesienie swoich uwag,
które zostaną rozpatrzone ponownie
przez Ministerstwo Finansów. Następnie projekt zostanie przekazany
do Komitetu Stałego Rady Ministrów,
Dokończenie na str. 5

Prezes Mieczysław Dąbrowski,
który przewodniczył uroczystości, tak
mówił 29 stycznia dla białostockiego
Kuriera Porannego o historii Jubilata –
Przypomnijmy, jaka to jest powierzchnia? – Całość to 7560 m kw., łącznie
z powierzchnią socjalną, biurową, klatkami itd. Sama powierzchnia handlowa to 3160 m kw. Ile osób pracowało
w dniu otwarcia w Centralu, a ile teraz?
– Wtedy 272 osoby. Pierwszą dyrektorką była pani Małgorzata Kujawska. Teraz pracuje 117 osób.
– Ale wtedy była inaczej zorganizowana praca?
– Tak, były to przede wszystkim zamknięte stoiska, z ekspedientką za ladą.
Tak sprzedawano np. tkaniny, firany
czy nawet buty. Miejscami było coś
w rodzaju samoobsługi – to się wtedy nazywało preselekcja: Klient mógł
wejść na pewną powierzchnię, ale była
ona obsługiwana przez personel sklepu.
Tak sprzedawano np. płaszcze. I asortyment był inny: nikt tu nie szukał np.
Calvina Kleina. Dior był we Francji, nie
w Polsce, a zwłaszcza nie w Białymstoku. Wtedy naszymi topowymi markami
były Pani Walewska czy Być może /…/.
Na przełomie 2000/2001 roku przebudowaliśmy go i zmieniliśmy orgaDokończenie na str. 3
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Wigilia w Mokpolu

Pozdrowienia z Krusznika

Cicha noc, święta noc... P

ublikujemy poniżej bardzo miły
list od naszej wiernej Czytelniczki, Nestorki WSS Śródmieście i honorowej członkini Rady Nadzorczej WSS oraz przewodniczącej
Komisji Historycznej WSS Bolesławy
Rużalskiej, której życzymy serdecznie
moc zdrowia i dalszej pogody ducha!
/red./
„Na dworze jest słoneczna, bardzo
mroźna pogoda. Pisząc ten tekst otulam się ciepłym szalem i przysuwam
fotel bliżej kominka. Jeszcze niedawno
napisałabym „bliżej kaloryfera”, ale
splot wielu okoliczności spowodował,
że z mojego warszawskiego mieszkania
przeniosłam się do domu mojej córki,
która od 10 lat mieszka w Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Wigry. Wieś
jest bardzo rozciągnięta, do najbliższego
sąsiada mamy pół kilometra, a za oknem

Galeria Rondo

P

rzychodzi taki grudniowy czas, w którym dni stają się krótkie, a wieczory
i noce długie. To znak, że czekamy na najpiękniejsze święta – pełne ciepła,
zadumy i nadziei. Czekamy na Gwiazdkę, która rozświetla noc, a serca rozgrzewa. Tradycja spotkań opłatkowych w Mokpolu jest tak długa jak sama firma.
Dlatego jak co roku, 21 grudnia 2015 r. Zarząd Spółdzielni Mokpol spotkał się
z przedstawicielami Rady Nadzorczej, pracownikami biura i kierownikami sklepów, by wspólnie świętować zbliżające się Boże Narodzenie.
Były bardzo osobiste życzenia dla wszystkich od prezesa Sylwestra Cerańskiego oraz Krystyny Reduch, przewodniczącej Rady Nadzorczej, była refleksja
świąteczna wygłoszona przez ks. proboszcza Tadeusza Jamka, ale było też coś
więcej. W Mokpolu czuje się więź, poczucie wspólnoty i iście rodzinną, świąteczną atmosferę.
O pracownikach nie zapomniał oczywiście Mikołaj, który w formie bonów wynagrodził każdemu całoroczny wysiłek.
„Dla nas spotkania opłatkowe są czymś oczywistym i naturalnym. Przecież idą
Święta, podczas których nie może zabraknąć miejsca przy stole nawet dla nieznajomych. To czas, kiedy dziękujemy sobie za współpracę, obdarowujemy się
wzajemnie siłą do współnej pracy i składamy najszczersze życzenia. Pamiętamy
o tych, którzy odeszli i o wszystkich naszych rodzinach” podsumował prezes Cerański.

Kolędowanie

U Wszystkich Świętych

K

K

„

olski polityk wielkiego formatu,
działacz ruchu ludowego, czołowy promotor spółdzielczości,
wybitny parlamentarzysta i samorządowiec, wreszcie trzykrotny premier
Rzeczypospolitej Polskiej. Prawdziwy
mąż stanu o wielkich zasługach dla
naszego kraju mający znaczący wkład
w zwycięstwo w 1920 r. polskich
wojsk nad wojskami bolszewickimi.
W 1918 roku inicjator rezolucji domagającej się niepodległości dla Polski. Do dziś powszechnie uważany za
najwybitniejszego przywódcę polskich
chłopów i mieszkańców wsi w 120 –
letniej historii ruchu ludowego.
Wincenty Witos urodził się w 1874
roku w biednej wiejskiej rodzinie we
wsi Wierzchosławice w powiecie Tarnowskim jako jeden z trzech synów
Wojciecha i Katarzyny. Właśnie z powodu biedy edukację zaczął dopiero
w wieku 10 lat. Nie mógł wcześniej –
w wieku 7 lat – chodzić do szkoły z po-

• Jako pierwsi ważyliśmy różne gatunki piwa.
• W
 iele z nich zdobywało i nadal zdobywa nagrody

i wyróżnienia.

inspirowaliśmy się historycznymi etykietami.

Zamieszczono w celu informacji handlowej.

• D
 oświadczenia Browaru

• P
 rzygotowując Jubileuszową serię,

w roku ubiegłym, wystawie w Galerii RONDO Fundacji Cepelia Polska
Sztuka i Rękodzieło Artystyczne. Tym
razem panie Krystyna Bącela, matka

jewska, Janeczka Danikowska i Krysia
Kalińska ) odwiedziły mnie tu osobiście.
Nie zapominają o mnie Panie prezes Anna Tylkowska i przewodnicząca
Rady Nadzorczej Cecylia Przedpełska,
koleżanki z Koła Spółdzielczyń Ania
Markowska i Danusia Bogucka.
Tak więc pomimo 300 kilometrowej
odległości, ciągle jesteśmy razem.
Bolesława Rużalska
i Agata Bącela, córka zaprezentowały prace inspirowane naturą z ilastej
skały osadowej, jaką jest glina. Uwagę
przykuwały czerwone maki, które zaistniały w wielu oryginalnych pracach.
Uroda maków jest niekwestionowana,
zarówno tych polnych jak i tych o dużych czerwonych kwiatach. To właśnie
te ostatnie osadzone na „drewnianej łodyżce” zauroczyły gości obecnych na
otwarciu wystawy.
Wyrazem kunsztu artystek była prezentowana filiżanka MAK, laureatka
pierwszego miejsca w konkursie na
najlepszy produkt wystawowy na targach Design in Poland w Wiedniu i drugiego miejsca w Lipsku. Zachwyciła
również piękna forma wazonu, których
ilość można uzupełnić świeżymi kwiatami. Dziesięcioletni dorobek artystek
to głównie sztuka użytkowa m.in.
misy, patery, kubki, ścienne „deseczki”, wspomniane kwiaty, a wszystko
oryginalne dzięki formie, kolorystyce
oraz niespotykanej finezji wykonania.
Jolanta Jędrzejewska

Premier i spółdzielca

Z kart
historii

BROWAR OKOCIM to 170 lat browarniczej historii

to nie tylko źródło naszej dumy,
ale również inspiracji.

nie widuję autobusów, taksówek czy
przechodniów, ale czasem przebiegnie
lis lub sarna. Teraz ośnieżone choinki
wyglądają odświętnie, zachody słońca
są tęczowe, a nocą rozgwieżdżone niebo
brylantowe.
Mamy również „żywy inwentarz” –
psa irlandzkiej rasy o imieniu Prezio,
kotkę Misię i kota Szczepana . Koty
moszczą się zwykle nocą przy naszych
nogach. Prezio uwielbia siadać pod stołem podczas posiłków, bo „a nuż coś
spadnie”.
Czy tęsknię za miastem i pracą? Trochę tęsknię, bo czy można zapomnieć
o pracy w Społem WSS Śródmieście,
gdzie przepracowałam 40 lat?
Jednak na szczęście nie straciłam
kontaktu z koleżankami. Telefonujemy
do siebie, piszą do mnie listy, a nawet, co
było najmilsze, trzy z nich (Jola Jędrze-

W świecie gliny

rystyna i Agata po glinianej stronie świata” takie
motto towarzyszyło otwartej
w okresie przedświątecznym, ostatniej

P
orzystając z zaproszenia p. Ewy Grendy – członkini śródmiejskiej Spółdzielni, w dniu 24 stycznia br. odwiedziłam kościół Wszystkich Świętych
znajdujący się przy placu Grzybowskim 3/5 w Warszawie, by tam oddać
się wspólnemu kolędowaniu. W tej największej warszawskiej świątyni połączyły
się jej muzyczne zespoły parafialne, schole dziecięca i młodzieżowa oraz chór,
by przy akompaniamencie m.in. gitar akustycznych wspólnie śpiewać kolędy
i pastorałki. Koncert skupił zarówno kilku pokoleniową grupę wykonawców, jak
i słuchaczy. Nie zabrakło owacji i bisów. Będę wdzięczna za podobne sygnały na
adres d.bogucka@wss.spolem.pl
DANUTA BOGUCKA
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wodu braku ubrania i butów. Ale kiedy
zaczął uczyć się w wierzchosławickiej
szkole szybko okazało się, że jest wzorowym uczniem i zdecydowanie wyprzedza swoich kolegów zdolnościami,
jak również pracowitością i pilnością.
Z powodu biedy rodziców nie mógł
kontynuować nauki w Tarnowie. Dalsza jego edukacja i zdobywanie dużej wiedzy to mozolna droga pilnego,
upartego samouka...
W latach 1918 -1919 W.Witos przewodniczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Poseł na Sejm Ustawodawczy
RP oraz I,II i III kadencji. Premier
w latach 1920 – 1921, 1923 i 1926. 24
lipca 1920 r. utworzono Rząd Obrony
Narodowej na czele z Witosem, który
zwracał szczególną uwagę na morale
żołnierzy i społeczeństwa w ciężkich
chwilach gdy Armia Czerwona zbliżała
się do stolicy. Osobiście jako premier
kilkakrotnie docierał na linię frontu
pod Marki, Nasielsk,Modlin, Okuniew
i Radzymin.
Witos działał od młodości także jako
samorządowiec poświęcając dużo uwagi wiejskim organizacjom społecznym,
stowarzyszeniom kulturalnym, jak kółka rolnicze i ochotnicze straże pożarne.
Szczególnie bliska była mu szlachetna
idea spółdzielczości – osobiście założył i nadzorował spółdzielnię o nazwie „PLON” w Tarnowie. Spółdzielnie na niezamożnej polskiej wsi były
bardzo potrzebne, choćby po to, żeby
aktywiści spółdzielczy mogli kolejno
otwierać sklepy spożywcze, w których
sprzedawano warzywa, owoce, mięso
i wędliny oraz pieczywo wytwarzane
na wsiach, ale bez narzutów pośredników. Zaopatrując tanio w ten sposób
miejscową ludność stopniowo poszerzano asortyment tych sklepów o liczne środki i nawozy do produkcji rolnej
i ogrodowej.
W. Witos był przez 23 lata wójtem
gminy Wierzchosławice – tam również
działał czynnie na rzecz umacniania samorządu terytorialnego w kraju, organizował także samorząd gospodarczy,
który w znacznym stopniu przyczyniał
się do podniesienia poziomu ekonomicznego polskiej wsi. Kluczową rolę
w tym względzie nadawał spółdzielczości. Dlatego w latach 1908 – 1918
był wiceprezesem Rady Nadzorczej
Spółdzielni
Rolniczo-Handlowej

„PLON” w Tarnowie, a od 1918 do
1933 jej prezesem. Cały czas zachęcał
chłopów do wstępowania do spółdzielni już istniejących, a także do zakładania nowych. Organizacje spółdzielcze
widział jako szansę zacierania różnic
społecznych.
Witos był zdecydowanym przeciwnikiem systemu sanacyjnego, który
w latach 1926 – 1939 ograniczał demokrację i swobody obywatelskie, a władzę sprawował autorytarnie. W nocy
z 9 na 10 września 1930 r. bez nakazu
sądowego, policja i żandarmeria wojskowa aresztowały 19 przywódców
opozycji i byłych posłów. W wyniku
tego do więzienia w Brześciu trafił
także Wincenty Witos. W brzeskim
więzieniu stosowano wobec więźniów
wyjątkowo bolesne szykany.
Witosa na podstawie obowiązującego nadal rosyjskiego kodeksu karnego
z 1903 roku za przestępstwa „przeciw
władzy zwierzchniej” skazano na półtora roku więzienia...
PSL złożyło niedawno w Sejmie
projekt ustawy, która ma przywrócić
cześć i godność posłom na Sejm II
Rzeczypospolitej represjonowanym za
działalność na rzecz demokratyzacji
Polski i skazanym w procesie brzeskim. Według ludowców – jak słychać
także według spółdzielców – ustawa
będzie wykonaniem historycznego,
moralnego i prawnego obowiązku demokratycznej III Rzeczypospolitej wobec tych posłów. – Składamy projekt
ustawy, by przywrócić Wincentemu
Witosowi właściwe miejsce w historii
– powiedział prezes PSL, Władysław
Kosiniak-Kamysz.
Jerzy Wojciewski
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się zarówno jego bliscy oddani współpracownicy, zaangażowane załogi, jak
i solidni partnerzy zewnętrzni. Przed
przecięciem symbolicznej wstęgi, toastem szampanem i degustacją tortu,
serdecznie dziękował wszystkim zasłużonym osobom w tej niecodziennej,
skomplikowanej, także pod względem
logistycznym i terminowym, operacji.
Załogom sklepów, ich kierownictwu
życzył pomyślnych, wysokich obrotów
i stałych wiernych klientów.
Podobnie, słowa podziękowania
i najlepsze życzenia do spółdzielców
kierowali kontrahenci, w tym wice-

prezes Dantexu Jacek Orkisz i szef
Rembudanu Andrzej Brodziński. Obaj
byli zachwyceni efektownym wyglądem placówki u zbiegu Suchodolskiej
i Kinowej w samodzielnym pawilonie, gdzie dawniej jak pamiętam był
m.in. duży bar samoobsługowy, a potem sklepy meblowe. Teraz z daleka
wzrok przyciąga piękna kremowożółta kolorystyka pawilonu z tarasem,
w połączeniu z niebieskim szyldem
społemowskim i żółtym bannerem oraz
świetlnymi ruchomymi napisami promocyjnymi.
W środku, w bardzo jasnym wnętrzu mamy rozmieszczone w wielkiej
obfitości towary przemysłowe, takie
jak reklamowane w ulotkach, internecie i lokalnym piśmie „Mieszkaniec”
artykuły gospodarstwa domowego,
szkolne, biurowe, odzież, obuwie, pa-
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taj również doświadczone w dawnym
Universamie pracownice liczą na napływ stałych i nowych klientów. Znają
doskonale ich gusty i cechy polecanych towarów. Np. w 240-metrowym
spożywczym bogatej oferty świeżej,
zdrowej żywności i certyfikowanych
wyrobów ekologicznych, mięsa, wędlin, nabiału, słodyczy, napojów. Natomiast w Drogerii Blue Stop przy Kajki
– dobrych kosmetyków, pościeli, kocy,
ręczników, artykułów higienicznych
itd. Jak nam wiadomo, wielu klientów
już dopytuje się o nowości i wyroby
ulubionych marek. Z przyjemnością
znowu witają znajome twarze i uśmiechy naszych sprzedawczyń.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Trzy razy „Universam”

smanteria, bielizna, galanteria, szkło,
porcelana itd. Pierwszego dnia otwarcia obowiązywały ceny promocyjne na
parasole, rajstopy, płyn Domestos, papier śniadaniowy. Wraz z redaktorem
naczelnym Mieszkańca Wiesławem
Nowosielskim zwiedzaliśmy poszczególne działy, doceniając wysiłek załogi i wykonawców remontu, w tym
wzmocnienia konstrukcji i ocieplenia
budynku i stropu, nowych instalacji
oraz przy czytelnym rozmieszczeniu
towarów.
Kierowniczka 560-metrowego sklepu Hanna Garbarczyk, wraz z zastępczyniami Celiną Bryska i Izabelą Baran

PSS Białystok
Dokończenie ze str. 1

„40 lat minęło...”

nizację handlu na samoobsługę. Nie
wszystkie artykuły można też było
oferować. Przykładowo pojawiły się
w Polsce wyspecjalizowane przedsiębiorstwa handlujące rtv agd i konkurowanie z takimi gigantami traciło sens.
Zmieniliśmy profil sprzedaży, pojawiły
się wielkie witryny. Do Polski weszły
wtedy potężne zagraniczne sieci, które
z racji wielkości mogą lepiej negocjować warunki zakupu towaru /…/.
Dlatego w Społem, na południu
Polski, zrodziła się inicjatywa pięciu
spółdzielni: w Katowicach, Krakowie,
Opolu, Rzeszowie i Zakopanem, żeby
zawiązać porozumienie domów handlowych Społem. Żeby wspólnie występować przed przemysłem, negocjować kontrakty i uzyskiwać lepsze ceny
zakupów. To był początek roku 1996.
Pod jego koniec do porozumienia dołą-

WSS Śródmieście

M

ark Twain, pisał: „Mauritius został stworzony
jeszcze przed rajem i służył
jako wzór do jego budowy.” Czy tak
jest rzeczywiście? Na to pytanie odpowiedzieć mogą uczestniczki styczniowego spotkania Koła Spółdzielczyń, którym Kamil Poraziński ze
Stowarzyszenia Geografów Polskich
i Przyjaciół Geografii przybliżył to
odległe o 12 godzin lotu miejsce.
Mauritius to państwo wyspiarskie
położone w południowo-zachodniej
części Oceanu Indyjskiego. Wyspa
została odkryta przez Portugalczyków
w roku 1505, skolonizowana przez
Holendrów w 1638, zaś Francuzi kontrolowali ją w XVIII wieku. Swą niezależność Mauritius uzyskało w roku
1968, a w 1992 zostało republiką w ramach Wspólnoty Narodów. Mauritius,
jako jeden z nielicznych krajów afrykańskich, posiada dość stabilną demokrację z regularnie odbywającymi się
wolnymi wyborami i przestrzeganymi
prawami człowieka.
Symbolem wyspy widniejącym
w jej herbie, na banknotach, chustach,
pocztówkach oraz niezliczonych pamiątkach jest ptak DODO – wymarły
za czasów, gdy wyspa skolonizowana
była przez Holendrów.
Mauritius to wyspa ogromnego zróżnicowania rasowego: Hindusi, Kreole,
Chińczycy, Francuzi, co niesie za sobą
zróżnicowanie religijne: hinduizm,
chrześcijaństwo, islam, buddyzm i inne.
Na Mauritiusie obowiązują dwa języki
urzędowe – angielski i francuski, choć
najpowszechniej używanym jest kreolski.
Naszą podróż zaczynamy przenosząc się nad morze, gdzie idąc piaszczystą plażą wzdłuż, której usytuowa-

Wielobarwna wyspa
ne są piękne apartamenty dochodzimy
do Grand Baie. Miejscowości położonej na północy Mauritiusa, gdzie
prócz mnóstwa hoteli, galerii i restauracji znajdują się niezliczone stragany
z owocami, świeżo wyciskanymi sokami i wielobarwnymi rybami. Na Sunset
Bulwar wsiąść można na katamaran, by
nim popływać i podziwiać rafy koralowe.
Poruszając się dalej mijamy Pamplemousses, położony w połowie drogi między Port Louis i Grand Baie,
gdzie znajduje się ogród botaniczny.
Na rozległym i starannie wypielęgnowanym terenie znaleźć można setki
gatunków roślin tropikalnych. Docierając do Port Louis stolicy wyspy,
spotykamy lokalnego artystę, u którego kupić można rzeźbę i zrobić z nim
pamiątkowe zdjęcie. Na miejscowym
targu zobaczyć można lokalne oblicze
wyspy. Podziwiając piękne krajobrazy
docieramy do miejscowości Curepipe,
gdzie kupić można przepiękne modele
statków i motorówek. Po drodze mijamy wygasły wulkan oraz plantacje
herbaty, by dotrzeć do Parku Krokodyli La Vanille stanowiącego jedną
z największych atrakcji turystycznych

Kamil Poraziński wśród żółwi gigantów.

tej części wyspy. Wbrew pozorom
nie tylko krokodyle są mieszkańcami parku, ale wiele innych zwierząt,
reprezentujących prawie wszystkie
gatunki. Oprócz krokodyli, występują
tutaj jaszczurki, gekony oraz kajmany.
Spacerując po parku możemy również
natknąć się na małpy, dziki, mangusty
oraz mnóstwo zwierząt domowych.
Największą atrakcją parku są jednak
żółwie giganty.
W zachodniej części rajskiej wyspy
znajduje się Park Narodowy Black River Gorges, majestatyczne wodospady
i uciecha dla oka – wielobarwne piaski
Parku Narodowego Chamarel. Mieniące się gamą barw piaski, to chluba
wyspy i nic w tym dziwnego – taki
widok pozostaje w pamięci naprawdę
długo. Bardzo ważnym miejscem dla
mieszkańców wyspy jest jezioro Ganga Talao, uważane za najbardziej święte hinduskie miejsce na Mauritiusie.
W świątyni trwają modlitwy, składane
są ofiary. Kobiety chodzą też nad jezioro, by tam oddać się modlitwie przy posągach bożków. Przenosząc się z Ganga Talao na plażę zobaczyć można
piękny kościół chrześcijański, będący
dużą atrakcją północnej części wyspy.
Na Mauritiusie oprócz wspaniałych
plaż znajduje się wiele interesujących
miejsc, zarówno pod względem religijnym, jak i historycznym.
Gdy u nas w najlepsze trwa zima,
na tej wielobarwnej wyspie jest środek lata. Mauritius to miejsce zdecydowanie spełnia wyobrażenia o idealnych wakacjach. Są tu wspaniałe
hotele, znakomite restauracje, intensywne nocne życie, ekskluzywne
butiki – wszystko idealnie wkomponowane w rajski krajobraz. 
DANUTA BOGUCKA

oraz 12-osobowa załoga to doświadczeni pracownicy WSS i Universamu.
Liczą na swoich dawnych i nowych
klientów. Na wiosnę pani kierowniczka
przewiduje otwarcie na tarasie kiermaszu ogrodowego. Z pewnością handel
ożywią wiosenne porządki i otwarcie
sezonu działkowego, bo sklep akurat
sąsiaduje z terenem działek miejskich.
Z podobnym optymizmem i nadziejami rozpoczęły pracę załogi pozostałych dwóch placówek: spożywczej
przy Zagójskiej, pod kierownictwem
Anastazji Świderskiej i Drogerii Blue
w pawilonie przy Kajki, pod kierownictwem Marii Dzwonkowskiej. Tu-

czyły spółdzielnie z Białegostoku, Łodzi, Tychów i Wrocławia. Obecnie mija
20 lat od tego wydarzenia /…/.
Wprowadziliśmy 10 lat temu markę
Eleganza. Ten pomysł podsunął szef
warszawskiej Hali Wola. To marka,
która nie jest adresowana do młodzieży.
Tylko do pań i panów w wieku 35+, którzy lubią klasykę, wysoką jakość szycia
i tkanin, a także nie zawsze mieszczą się
w rozmiarówce oferowanej przez galerie. Dla marki szyją bardzo dobre, przeważnie polskie firmy…”
Tę bogatą historię można było obejrzeć na filmie, prezentowanym podczas
uroczystego spotkania. Prezesi KRS
i KZRSS udekorowali grupy zasłużonych dla spółdzielczości i Społem pracowników spółdzielni. Galę prowadziła pogodnie i miło znana białostocka
dziennikarka i prezenterka telewizyjna
– Magdalena Gołaszewska. Zapowiadała m.in. atrakcje taneczne, muzyczne i modowe. Pokaz oparty o refleksje
z dawnych lat przygotowała Akademia
Tańca Szał. Na scenie pojawiły się pa-

miętne rekwizyty, symbole epoki m.in.:
legendarne płyty winylowe, syfony,
stare radioodbiorniki i stroje. Dopełnieniem była muzyka – najpopularniejsze
przeboje z czasów PRL, w tym właśnie „Czterdzieści lat minęło jak jeden
dzień…” Andrzeja Rosiewicza i przeboje Ireny Jarockiej i Anny Jantar.
SDH Central jest nierozerwalnie
związany z modą i dlatego podczas
gali odbył się pokaz marki Eleganza – flagowego produktu Krajowego
Porozumienia SDH. Markę Eleganza
– Świat Dobrych Ubrań prezentowały
przystojne dziewczyny z kolekcją wizytową oraz kolekcją marki AB Nahlik.
Uroczysty wieczór zwieńczył bankiet, podczas którego skonsumowano
ogromny, urodzinowy tort. Wśród toastów znamienitych gości, życzono Jubilatowi kolejnych udanych lat. Warto
dodać, że w przeddzień uroczystości
aż 600 spółdzielców z PSS Białystok
obejrzało spektakl na ich cześć „Upiór
w Operze” w miejscowej Operze Podlaskiej.
Opr. DARIUSZ GIERYCZ
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110 rocznica powstania Towarzystwa Kooperatystów
oraz czasopisma i znaku „Społem”

ne Towarzystwa Kooperatystów wynosiły
813 rubli 93 kopiejki.
Po utworzeniu WZSS, Towarzystwo
Kooperatystów więcej czasu poświęcało
sprawom kooperacji kredytowej.

W okresie rewolucji 1905-1907 r.
w Królestwie Polskim, Edward Abramowski (1868-1918) polski pisarz, myśliciel polityczny, filozof, psycholog,
socjolog i pionier spółdzielczości spożywców w Polsce – jako przeciwnik walk
rewolucyjnych, rozpoczął propagowanie
idei kooperatyzmu. W latach 1905-1907
idei kooperatyzmu poświęcił następujące
prace: „Zasada respubliki kooperatywnej” (1905-1906 r.), i „Znaczenie współdzielczości dla demokracji” (1906 r.).
W 1907 r. wydał pracę pt. „Idee społeczne
kooperatyzmu”, w której głosił, że narzędziem przebudowy społecznej będzie
przede wszystkim spółdzielczość. Edward
Abramowski był jednym z inicjatorów
założonego w 1905 r. Związku Stowarzyszeń Samopomocy Społecznej, w którym
utworzono Sekcję Kooperatywną. Przyczynił się też walnie do powstania Towarzystwa Kooperatystów w Warszawie.
Towarzystwo Kooperatystów powstało na bazie Sekcji Kooperatywnej Związku Stowarzyszeń Samopomocy Społecznej. Początkowo było ono organizacją
tajną, składającą się niemal wyłącznie
z działaczy warszawskich. Pierwsi
członkowie Towarzystwa zbierali się co
tydzień potajemnie w lokalu Stowarzyszenia Spożywczego Pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
Wśród założycieli Towarzystwa, oprócz
Edwarda Abramowskiego, byli wybitni
działacze spółdzielczy: Romuald Mielczarski i Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent RP, jak również grono
inteligencji postępowej: dr Antoni Natanson, Jan Dmochowski, Leon Słupiński,
Stefan Dziewulski, Stefan Żeromski, Antoni Mędrecki, dr Antoni Donimirski i dr
Rafał Radziwiłłowicz. W skład pierwszego zarządu weszli: Romuald Mielczarski, dr Rafał Radziwiłowicz i Stanisław
Wojciechowski. W skład Rady Towarzystwa weszli: Edward Abramowski,
Stanisław Berent, dr Paweł Jankowski,
Antoni Mędrecki, dr Antoni Natanson,
Leon Supiński i Alojzy Wierzchlejewski.
W tym czasie Towarzystwo zrzeszało
czterdzieścioro członków. Po roku Towarzystwo stało się już poważną instytucją
społeczną. Zorganizowanie Towarzystwa
miało ogromne znaczenie dla rozwoju
ruchu spółdzielczego w Polsce, bowiem
w pierwszych latach swojej działalności
spełniało funkcję ośrodka inspirującego
i kierującego ruchem założycielskim stowarzyszeń spożywczych.
Największym osiągnięciem Towarzystwa Kooperatystów, w początkowym konspiracyjnym okresie, było
zorganizowanie wydawania tygodnika „Społem”, poświęconego sprawom
kooperacji. Pierwszy numer pisma
ukazał się w Warszawie w dniu 6 października 1906 r. – na miesiąc przed
legalizacją Towarzystwa. Założycielami pisma byli: Edward Abramowski,
Romuald Mielczarski, dr Rafał Radziwiłłowicz i Stanisław Wojciechowski –
inicjatorzy, organizatorzy i redaktorzy
periodyku. Redaktorem i wydawcą
pierwszego numeru „Społem” był dr
Rafał Radziwiłowicz, lekarz psychiatra
i przyszły profesor UW, a kierownikiem
literackim – Stanisław Wojciechowski.
Pierwszy numer tygodnika „Społem”
zawierał winietkę tytułową „Społem!”,
z wykrzyknikiem, nieco niżej werset
z „Ody do młodości”: „W szczęściu

Po I wojnie światowej rola Towarzystwa Kooperatystów uległa pewnym
zmianom. Towarzystwo skupiało przedstawicieli wszystkich dziedzin spółdzielczości i stanowiło najpoważniejszy ośrodek myśli spółdzielczej w Polsce.
Spółdzielczość spożywców utrzymywała z Towarzystwem kontakty poprzez
Romualda Mielczarskiego, Mariana Rapackiego, Józefa Jasińskiego, Franciszka
Dąbrowskiego, ks. Józefa Mężnickiego,
Stanisława Thugutta i inne osoby. Po
1921 r. kontakty z Towarzystwem były
dość luźne i miały raczej charakter naukowy, budżetowy, prasowy lub wydawniczy.
Współpraca istniała jednak stale.
W okresie międzywojennym Towarzystwem Kooperatystów kierowali początkowo m.in.: Jerzy Karol Kurnatowski,
Edward Drożniak, zaś w latach 1932-1939
Stanisław Thugutt.
Ostatnim akordem w historii Towarzystwa Kooperatystów było spotkanie
w Krakowie w dniu 17 stycznia 1945
r., w przeddzień wkroczenia do miasta
wojsk radzieckich, kiedy zebrali się reprezentanci ruchu spółdzielczego rolniczego i spożywców oraz ówczesny prezes Towarzystwa Kooperatystów Henryk
Kołodziejski, którzy powołali Komisję
Porozumiewawczą w składzie: H. Kołodziejski przewodniczący, ze „Społem”:
prezes Józef Jasiński, Julian Bugajski,
Bohdan Binder i Bolesław Zawadzki, a ze
spółdzielczości rolniczej: Wiktor Witwicki, Adam Czachyra, Edward Drobniak
i Franciszek Dratwa. Komisja ta przyjęła
założenia programowe opracowane przez
Komisję Programową jako obowiązujący
program ruchu spółdzielczego. Poza tym
ustalono powołanie kilku komisji. Józefowi Jasińskiemu i Adamowi Czachyrze powierzono zorganizowanie Komisji Ubezpieczeniowej.
Realizacja tego programu okazała się
nierealna z wagi na rozpoczynające się
w Polsce pod koniec II wojny światowej
życie w nowych warunkach ustrojowych.
Powstawała władza ludowa. Organizowano życie polityczne, gospodarcze i społeczne.
W styczniu 1945 r. przyjechał do Zarządu „Społem” ZSS RP w Krakowie
pełnomocnik Rządu Tymczasowego
z Lublina Teodor Piotrowski, który zakomunikował, że w Lublinie powstała
w listopadzie 1944 r. nowa gospodarcza organizacja spółdzielcza pod nazwą:
„Społem” Związek Gospodarczy Spółdzielni RP w Warszawie. Instytucja ta
przejęła agendy „Społem” i delegatury,
agendy Landwirtschaftliche Distriktstelle i placówek powiatowych. Mocą dekretu Rządu Tymczasowego w Lublinie,
władza „Społem” ZGS RP rozciągnięta
została na dalsze tereny polskie, wyzwolone spod władzy okupanta niemieckiego.
Dotychczasowe władze „Społem” ZSS
RP w Warszawie utraciły więc podstawę
działania. Pełnomocnik nowego „Społem” ZGS RP upoważnił dotychczasowy
Zarząd „Społem” ZSS RP do kierowania
nadal agendami gospodarczymi i administracją „Społem” w imieniu władz nowego Związku i zgodnie z jego instrukcjami
aż do chwili przeprowadzenia akcji scaleniowej. Siedzibą władz nowego Związku
pozostawał jeszcze nadal Lublin.
Na działalność Towarzystwa Kooperatystów, które w historii polskiej
spółdzielczości spożywców zapisało się
złotymi zgłoskami, w nowej powojennej rzeczywistości w Polsce nie było już,
niestety, miejsca.
Kazimierz E. Bendkowski

Impulsy rozwoju

W

2016 roku organizacja społemowska obchodzi jubileusz
110-lecia powstania Towarzystwa Kooperatystów, czasopisma „Społem” i znaku „Społem”. 	Ostatnio
coraz częściej mówi się i pisze o marce
„Społem”. W rankingu „Rzeczpospolitej” najcenniejszych i najmocniejszych
polskich marek w 2014 r., marka „Społem”, wśród 330 polskich marek, znalazła się na 24. pozycji, o wartości 518,8
mln zł oraz na 11 pozycji w kategorii
handel.
Mało jednak kto wie, że początek
marce „Społem” dało, nieistniejące już
dziś, czasopismo „Społem”. Było to najstarsze czasopismo spółdzielcze i jedno
z najstarszych czasopism w Polsce, którego pierwszy numer ukazał się 6 października 1906 r. w Warszawie.
To ewenement w skali kraju, a może
i świata, że od nazwy spółdzielczego
czasopisma „Społem” wzięły swój początek nazwa znaku towarowego, nazwy poszczególnych spółdzielni oraz
nazwa krajowej organizacji spółdzielni
spożywców, a także inne spółdzielcze
podmioty, a nie odwrotnie.
Kiedy w 2006 r. przypadł jubileusz
100-lecia wydania pierwszego numeru
czasopisma „Społem” i 100-lecia znaku
„Społem”, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”
pismo „Społem” zlikwidował. Chyba
nie była to tylko ironia losu, by po
wieku istnienia i owocnej działalności,
w roku znaczącego jubileuszu, na skalę
nie tylko krajową, pismo przestało istnieć. Ostatnio coraz częściej z różnych
stron pojawiają się apele o wznowienie
wydawania czasopisma „Społem”. Decyzja należy jednak do Władz KZRSS
„Społem”.
Przypomnijmy więc w skrócie ważniejsze fakty z bogatej historii Towarzystwa Kooperatystów i powołanego
przez nie czasopisma „Społem”.

Od myśli do czynów
Po założeniu w latach 1869-1870 w Królestwie Polskim – w Warszawie, Radomiu
i Płocku, pierwszych stowarzyszeń spożywczych, wkrótce zaczęto myśleć o integracji
ruchu spółdzielczego. Jednak dla spółdzielców działających na obszarze zaboru rosyjskiego szczególnie dotkliwe były
ograniczenia, hamujące swobodny rozwój
spółdzielczości, a zwłaszcza zakaz utworzenia własnego związku – centrali, która mogłaby koordynować poczynania spółdzielni
i sterować ruchem spółdzielczym.
W 1885 r. zwołano nawet pierwszy
zjazd spółdzielni w Warszawie, który miał
przygotować założenie związku. Jednak
możliwość realizacji tego zamiaru pojawiła się dopiero 20 lat później, gdy rewolucja 1905 r. w Rosji i kryzys rządów
carskich ułatwiły możliwość legalnego
zakładania spółdzielni oraz ich związków.
Do 1904 r. w zaborze rosyjskim założono zaledwie około 50 stowarzyszeń
spożywczych. Po pamiętnych wydarzeniach 1905 r., kiedy rząd carski zmuszony
został do wielu ustępstw, w 1906 r. możliwe stało się zorganizowanie Towarzystwa
Kooperatystów w Warszawie.

Potrzebna promocja

L

istopadowy VI Zjazd Krajowy KZRSS Społem do statutu
Związku dodał zadanie ochrony
wartości historycznych i znaku Społem.
To doniosłe zadanie wiąże się z wnioskami i inicjatywami Komisji Historycznej Warszawskiej Spółdzielczości
Spożywców, m.in. dla upamiętnienia
charyzmatycznych liderów Społem.
Do tych inicjatyw należy dodać
niezwykle ważną dotyczącą wznowienia wydawania historycznego
czasopisma „Społem”. Obchodzimy
akurat w tym roku 110-lecie Towarzystwa Kooperatystów i czasopisma
„Społem”, które stały się potężnym
bodźcem dla rozwoju spółdzielczości
społemowskiej od 1906 r.
Dziś to pilna potrzeba chwili, aby
znowu Związek Społem miał w ręku

poważny oręż promocyjny i informacyjny wobec ośrodków opiniotwórczych, władz rządowych, parlamentarnych i samorządowych, a także
pismo integrujące całe środowisko
społemowskie w kraju. Podobnie jak
Krajowa Rada Spółdzielcza posiada popularny promocyjny magazyn
„Tęcza Polska” na cały kraj, czy inne
związki spółdzielcze swoje branżowe
czasopisma, jak „Rolnik Spółdzielca”, „Banki Spółdzielcze” itp.
Wydany na VI Zjeździe w ciągu zaledwie trzech tygodni specjalny dodatek zjazdowy Społemowca Warszawskiego z materiałami historycznymi
i kilkoma reportażami o inwestycjach
naszych największych spółdzielni pokazał, że możliwe jest we współpracy
ze spółdzielniami wznowienie stałego

wszystkiego są wszystkich cele”.– A.
Mickiewicz, dalej – „Tygodnik, poświęcony sprawom kooperacji”.
Ojcowie założyciele czasopisma, w artykule wstępnym od redakcji, zwrócili się
do czytelników następująco: „Oddając
w ręce czytelnika nr 1 tygodnika „Społem”, zwracamy się do nich z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu go po całym
kraju wśród ludzi pracujących. Będziemy
wysyłać bezpłatnie numer okazowy każdemu, czyj adres otrzymamy. Chcemy
torować drogę planowej i systematycznej
działalności na leżącym odłogiem polu
i najpilniejszą naszą potrzebą jest wyszukanie współpracowników i czytelników,
z którymi moglibyśmy się razem kształcić
i zakładać trwałe podwaliny polskiego ruchu spółdzielczego. Pismo nasze jest niezależne i tylko tej sprawie służyć będzie”.
Pomysłodawcą jego nazwy był Stefan Żeromski, jeden z największych
twórców prozy polskiej – blisko współpracujący z Towarzystwem Kooperatystów.
Z pomysłem Stefana Żeromskiego na
tytuł czasopisma wiąże się odwołanie do
staropolskiego zawołania „społem” – razem, czyli wspólnej działalności, której
nadrzędnym celem jest wspólne dobro.
Sądzić należy, że nazwa „Społem” wzięła się z propagowanej przez spółdzielców
idei współdziałania, a jednocześnie z faktu, iż budziła i jednoczyła siły polskiego
narodu.
Założyciele czasopisma „Społem”
w jasno wyłożonym jego programie zapowiedzieli: „W prowadzeniu naszego
tygodnika trzymać się będziemy ściśle
zasady: wiedza z praktyką. Obok artykułów wyjaśniających ekonomiczne, społeczne i etyczne znaczenie kooperacji …
najpoważniejszy dział pisma stanowić
będą wskazówki i rady praktyczne dla
członków i kierowników wielkich zrzeszeń spółdzielczych, a więc: jak zakładać
takie stowarzyszenia, wzorowe ustawy,
odnośne prawodawstwo i droga wyjednywania zatwierdzenia władz, przepisy
wewnętrzne i instrukcyjne dla zarządów
i urzędników, sprawy zakupów, prowadzenia ksiąg rachunkowych, magazynów,
sklepów, układania sprawozdań, kontroli,
organizacja wspólnych ajencji i składów
hurtowych, zadania zgromadzeń ogólnych, porządek prowadzenia obrad i wyborów, programy zajęć dla kółek wychowawczych przy kooperatywach i w ogóle
wszystko to, czego potrzebę wykaże życie”.
Czasopismo „Społem” spełniało więc
rolę ideową, integracyjną, propagandową
i instruktażową, dawało wzory najlepszej
pracy, starało się wskazywać spółdzielniom kierunki rozwoju. Tylko w latach
1906-1907 powstało w Królestwie Polskim około 500 stowarzyszeń spożywczych w miastach i na wsiach.
Znawcy przedmiotu przypuszczają,
bądź nawet twierdzą, że już w samym
założeniu czasopismo „Społem” miało
pełnić nie tylko swą naturalną funkcję
prasowego informatora, doradcy, pomocnika, krzewiciela zasad kooperatyzmu,
ale również rolę nie istniejącej jeszcze,
a tak potrzebnej nadbudowy organizacyjnej spółdzielni. Wypełniając tę zastępczą
rolę redakcja „Społem” piórami swych
najwybitniejszych publicystów walczyła

o utworzenie takiej centrali, doprowadzając po pierwszych już latach nieprzerwanej
kampanii do sukcesu: zwołania w dniach
27-31 października 1908 r. I Krajowego Zjazdu Stowarzyszeń Spożywczych,
w którym wzięło udział 423 delegatów
z 248 stowarzyszeń z terenu zaboru rosyjskiego. Istniało już wówczas 670 stowarzyszeń spożywczych.
Zjazd powołał do życia Biuro Informacyjne przy Towarzystwie Kooperatystów,
jako ogólnokrajową organizację spółdzielczą. Biuro to, do czasu powstania
związku, miało pełnić funkcje hurtowni
dla stowarzyszeń oraz rozpocząć prace
związane z legalizacją związku, a także
miało prowadzić działalność rewizyjną
i wychowawczą w stowarzyszeniach. Na
sekretarzy Biura Informacyjnego zostali
powołani znani działacze spółdzielczy:
Romuald Mielczarski i Stanisław Wojciechowski. Pierwszy kierował wydziałem
gospodarczym, a drugi – organizacyjno
-propagandowym. Czasopismo „Społem”
uznane zostało wówczas za organ ruchu
spółdzielczego.
Starania o legalizację związku doprowadziły do zatwierdzenia w dniu 18
stycznia 1911 r. przez Ministra Spraw
Wewnętrznych Cesarstwa Rosyjskiego
w Petersburgu statutu związku o nazwie:
Warszawski Związek Stowarzyszeń Spożywczych w Warszawie z terenem działalności na Królestwo Kongresowe ( na
przymiotnik „Polski” władze carskie się
nie zgodziły).
W 1911 r. Towarzystwo Kooperatystów
liczyło 93 członków. Wśród nich znaleźli
się ludzie tej miary co Edward Abramowski, ks. Wacław Bliziński, ks. Zygmunt
Chełmicki, Zygmunt Chmielewski, Maria
Dąbrowska, Jan Dmochowski, dr Antoni
Donimirski, Stefan Dziewulski, Henryk
Horodyski, Stanisław Karpiński, Władysław Kurkiewicz, Antoni Mędrecki, ks.
Józef Mężnicki, Romuald Mielczarski,
dr Antoni Natanson, Maria Orsetti, dr
Władysław Podczaski, Bolesław Prus, dr
Rafał Radziwiłowicz, Maria Sobańska,
Feliks Turowicz, Edward Wichura, Alojzy
Wierzchlejewski, Stanisław Wojciechowski, Stanisław Żabiński, Stefan Żeromski
i wielu innych. W ciągu roku odbyło się
jedno zebranie plenarne i 11 zebrań Zarządu. Na cotygodniowych zebraniach
dyskusyjnych omawiano różne tematy
np. kooperatywy handlowe, miasto ogród,
wielka Warszawska Spółdzielnia Spożywców, walka z drożyzną itp. Wydatki rocz-

czasopisma Społem w formie choćby
kwartalnika. Związek znowu mógłby
mieć swój organ prasowy w roku swojego 25-lecia.
Tak Komisja Historyczna WSS, dnia
18 lutego 2014 r. w liście do Rady Nadzorczej i Zarządu KZRSS uzasadniała
swój wniosek, popierając inicjatywy
Dariusza Gierycza – redaktora naczelnego „Społemowca Warszawskiego”
i Mieczysława Dąbrowskiego – prezesa
Zarządu „Społem” PSS w Białymstoku
i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KZRSS „Społem”, przedstawione
w rozmowie opublikowanej na łamach
„Społemowca Warszawskiego” nr 1 ze
stycznia 2014 r. pod tytułem: „Bezcenna marka”:
„Inicjatywy te to: ogłoszenie 2014
roku Rokiem Rapackiego i wykorzystanie tego promocyjnie oraz wznowienie wydawania czasopisma „Społem”.
Zgadzamy się z sugestiami prezesa

Mieczysława Dąbrowskiego: – „Warto rozważyć wznowienie 100-letniego czasopisma „Społem”, może jako
kwartalnika. Poprzedzić to można
ankietą wśród spółdzielni, aby pismo
było opiniotwórcze, przydatne, poradnicze i integrujące. Również ogłoszenie
Roku Rapackiego byłoby istotnym elementem promocji i edukacji, zwłaszcza
młodych pokoleń.”
Czasopismo „Społem”, mające
swoją szczególną 100-letnią historię, która wyróżnia go wśród innych
polskich czasopism, zawsze spełniało
rolę ideową, integracyjną, propagandową i instruktażową, dawało wzory
najlepszej pracy, starało się wskazywać spółdzielniom kierunki rozwoju.
Zawsze było centralnym organem
Związku „Społem”.”
Pismo podpisała za Komisję jej
przewodnicząca – Bolesława Rużalska.
DARIUSZ GIERYCZ

Inicjatywy rozwojowe

Dalsze lata działalności
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osób uczestniczyło w podziale majątku.
Zaczynają więc przypominać zamknięte
klany. Niewiele spółdzielni, oczywiście
wyłączając branżę mieszkaniową, ma
ponad tysiąc członków.
Natomiast co do obecnej sytuacji
politycznej, to stwarza ona dla nas duże
nadzieje, m.in. ze względu na patriotyzm ekonomiczny władz. „Społem”
od dawna lansuje pojęcie patriotyzmu
zakupowego. W latach 90., jako redaktor miesięcznika „Społem”, przeprowadzałem wywiad z Lechem Kaczyńskim,
ówczesnym prezesem NIK. Zatytułowałem go „Czas na spółdzielczość
przyjdzie”, bo mój rozmówca wiedział,
że spółdzielczości należy dać szansę,
a ona będzie znakomicie funkcjonować
w każdym ustroju.
Należy jednak pomyśleć o odpowiedniej promocji ruchu spółdzielczego, gdyż wiedza o nim zanika.
Młodzież nie ma pojęcia o znakomitej
historii „Społem”, które stało się dla
niej reliktem PRL. Oprócz „Tęczy
Polskiej”, która dociera m.in. do parlamentarzystów, musimy stworzyć coś
w rodzaju „fanklubu” spółdzielczości,
szukać ludzi z pierwszych stron gazet,
literatów, artystów, którzy mają własne
spółdzielcze wspomnienia i chcieliby
się nimi podzielić. W programie szkoleń spółdzielczych powinien znaleźć się
stały temat – historia spółdzielczości
– co mogłoby znacznie poprawić stan
wiedzy na temat naszego ruchu. Gdyby
tylko Krajowa Rada Spółdzielcza zdecydowała się na tego typu działania, my
dziennikarze piszący na te tematy jesteśmy w stanie nawet społecznie poprowadzić prelekcje /…/.
Janusz Orłowski, Redaktor portalubs.net.pl
– Sprawą zasadniczą jest budowanie silnego lobby w Sejmie. Bez takich

K

działań nie uda nam się nigdy stworzyć
dobrego Prawa spółdzielczego i prześpimy okres kolejnych dwóch kadencji.

Tadeusz Krasuski, Redaktor Naczelny„Kuriera Spółdzielczego”:
– Przyjaźń polityków ze spółdzielczością ogranicza się tylko do przemówień podczas uroczystych obchodów.
W praktyce, w programach wyborczych
partii politycznych nie ma żadnych
fragmentów poświęconych spółdzielczości. W grudniowym numerze „Domów Spółdzielczych” przeanalizowano
temat mieszkalnictwa pojawiający się
w przedwyborczych deklaracjach różnych ugrupowań. W żadnym nie wspomniano o spółdzielczości mieszkaniowej, która – mając 4 mln członków – jest
dziś podstawową formą zabezpieczenia
potrzeb mieszkaniowych obywateli.
Nie ma nas w programach politycznych
i raczej nie uda nam się stworzyć partii politycznej – o czym przekonali się
w końcu lat 80. założyciele „Unii Wolnych Spółdzielców”. Można natomiast
starać się o wprowadzenie zagadnień
spółdzielczych do programów różnych partii politycznych. I tu wzorem
może być lobbing prowadzony przez
Cooperative Europe, które „podrzuca”
posłom ciekawe, prospółdzielcze rozwiązania. Boom spółdzielni energetycznych w Niemczech to m.in. wynik
takich działań. Szukajmy sojuszników
spółdzielczości we wszystkich ugrupowaniach, nie wiążąc się z konkretną
opcją polityczną. Nie forsujmy też na
siłę, przed Kongresem, hasła zmian
w prawie spółdzielczym. Obecna ustawa ma 32 lata, nie jest więc najstarsza,
a w Sejmie leży ok. 10 rozmaitych projektów i parlamentarzystom będzie łatwo do nich sięgnąć/…/.
Antoni Pieńkowski, Redaktor Naczelny „Rolnika Spółdzielcy”:
– Polska stała się krajem dwóch
światów, w którym uderza ogromne

ażdego roku coraz więcej
osób przekonuje się, że warto
zobaczyć Bałtyk zimą. Jest to
niezwykły czas nad morzem i jakże
odmienny od lata. Piasek pokryty
białym puchem, o zamarznięty brzeg
rozbijają się gęste od drobinek lodu
fale, a do brzegu przybijają niesione przez morze kry. Czasem Bałtyk
zamarza niemal po horyzont, innym
razem wygląda jak łaciate pole, usiany krami wszelkiej wielkości. Gdy
trafiają się cieplejsze zimy, a nie
przesłonięty śniegiem piach zamarza
tworzy idealną nawierzchnię do wycieczek wzdłuż plaży. Krajobraz zimowy nad morzem zmienia się – od
księżycowego po niemal arktyczny.
Zima nad morzem jest spokojna i cicha. To wspaniały czas na wypoczynek, na wyciszenie się i pełen relaks.
Bałtyk zimą jest wyjątkowo piękny.

i niewiele więcej, bo zimą panuje tu
błogi spokój i cisza. Drzewa doskonale chronią przed zimnym wiatrem od
morza, co sprzyja długim, zdrowotnym
spacerom.
Równie zachwycający będzie spacer
po Rewalu – zamarznięte falochrony, kutry rybackie pokryte śniegiem,
biała plaża i zimowa Aleja Zakochanych. Zimą nie ma w Rewalu tłumów,
ale większość pensjonatów czynnych
w okresie lata przyjmuje gości także
w sezonie zimowym. Zimą z ulic znikają typowo letnie stragany, ale nadal
pozostają otwarte niektóre kawiarnie
i restauracje. Z powodzeniem można
zjeść rybę podziwiając widok białej
plaży. Zachwyca przystań rybacka,
przeważnie uśpiona o tej porze roku.
Będąc w Rewalu warto spojrzeć na
morze ze znajdujących się tam dwóch
tarasów widokowych.

Latarnia morska w zimowej scenerii, molo skute lodem, pokryte śniegiem kutry i aleja bursztynowa to Niechorze. Zimą miasteczko usypia, ale
nie do końca. Na turystów także w czasie sezonu zimowego czekają mniejsze
i większe ośrodki wczasowe. W tym
czasie przede wszystkim zachwyca
zastygła w mrozie przyroda. Zamarznięte jezioro Liwia Łuża, skute lodem
falochrony, pirs desantowy i dwa małe
mola. Z pewnością warto wybrać się
do Muzeum Rybołówstwa Morskiego, czy odwiedzić dworzec Gryfickiej
Kolei Wąskotorowej z przełomu XIX/
XX wieku. Na miejscowość koniecznie
trzeba spojrzeć z latarni morskiej, która jest otwarta dla turystów przez cały
rok.
Pobierowo zimą pachnie sosnowym lasem, którego drzewa uginają
się pod śnieżną peleryną, to kolorowe
ptaki leśne, biała plaża, uliczki niczym
z bajki, zdrowotne działanie jodu, gwarantowany komfort i spokój. Pobierowo to magiczne miejsce nad polskim
Bałtykiem. Miasteczko zatopione jest
w sosnowym lesie. Pobierowo zimą
jest niczym bajkowa kraina. Liczne
uliczki wijące się poprzez las, pokryte
śniegiem, a z pomiędzy drzew wyłaniają się domy, domki i pensjonaty. Słychać śpiew ptaków, stukanie dzięcioła

Zimą wyjątkowo piękny jest Dziwnów. Kurort nadmorski leżący nad rzeką Dziwną łączącą Zalew Kamieński
z morzem bałtyckim. Zimą Dziwnów
oferuje sporo atrakcji. Jest to miast portowe – z rzeki Dziwny poza kutrami rybackimi na rejsy po Bałtyku wyruszają
także statki pasażerskie, w okresie zimowym jednak przeważnie przykute
lodem na nabrzeża. W Dziwnowie tak
jak w pozostałych kurortach morza
Bałtyckiego wychodzi się naprzeciw

Zima nad morzem

Z ostatniej chwili!

Konsultacje podatkowe
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rozwarstwienie społeczne. Spółdzielczość, która daje ludziom szansę na lepsze życie nie ma siły przebicia. Nie stać
nas na sponsorowane artykuły w opiniotwórczych tygodnikach. Jednak starajmy sie mimo wszystko docierać do
polityków, być może pokazywanie
pewnych niekorzystnych zjawisk społecznych obudzi ich sumienia.
Maria Niedzielska, Redaktor Naczelna „Domów Spółdzielczych”:
– Nie liczmy na to, że gdy zawieziemy polityka w teren i pokażemy
mu biedę, to on wzruszy się i zacznie
działać. Politycy dbają o własny sukces
i pozostanie w sejmie. Jeżeli spółdzielczość będzie im po drodze, to będziemy
mieli polityków za sobą. A będzie im po
drodze tylko wówczas, gdy pokaże, że
jest silna, i że warto się z nią liczyć. To
jest w tej chwili główne zadanie dla nas
i możemy je osiągnąć tylko własną pracą. Ale to nie wystarczy, trzeba jeszcze
zastanowić się, jak nasze osiągnięcia
pokazać. W tej chwili wiedza przeciętnego Polaka na temat spółdzielczości
mieszkaniowej pochodzi z gazet i telewizji i jaka ona jest, chyba nie muszę
mówić. Przeciwnicy spółdzielczości,
m.in. dziennikarze, czerpią od nas
wiedzę na temat spółdzielczości, ale
kompletnie ją przeinaczają. Wszystko
co nie jest krytyką spółdzielczości nie
jest słuchane, zadawane są żenujące
pytania. Mamy więc bardzo dużo do
zrobienia żeby pokazać, co jest dobre
w spółdzielczości, by stworzyć przeciwwagę dla tych krzywdzących opinii,
które przebiły się do świadomości społecznej/…/.
turystom chcącym przyjechać zimą nad
morze, nie brak więc obiektów typu
SPA, oferujących kryte baseny i szereg
zabiegów.
Spragnieni miejskich klimatów odwiedzić powinni Międzyzdroje zimą
nadal tętniące życiem. Nie ma tam tłumów, które zobaczyć można latem, ale
na turystów czekają otwarte wszelkie
atrakcje tego popularnego, nadmorskiego kurortu. Zima w Międzyzdrojach to widok z mola na zamarznięte
morze, spacery promenadą, grzane
wino i pełen relaks w jednym z wielu
czynnych o tej porze ośrodków wczasowych. Międzyzdroje słyną z Alei
Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych
i pięknych plaż.
Położone w północno-zachodnim
krańcu Polski Świnoujście to także
jedna z alternatyw dla tych, którzy nie
do końca chcą rozstać się z miastem.
To piękny nadmorski kurort oferujący
wiele atrakcji także w okresie zimowym. Piękna, szeroka plaża, latarnia,
forty i wiele więcej. Miasto posiada
specyficzną zabudowę wynikającą
z jego morskiego charakteru. Znajdują się w nim zabytkowe budowle
portowe, ale także i kamienice, liczne
pensjonaty, hotele. Świnoujście zimą
nie przestaje tętnić życiem i pozostaje
miastem pełnym atrakcji.
Jak widać, Bałtyk zimą jest wyjątkowo piękny. Spacery po pustej
białej plaży, na powietrzu nasyconym jodem, pozwolą odetchnąć od
codziennych stresów.
Danuta BoguckA

a później wniesiony pod obrady rządu.
Potem trafi on jako projekt rządowy
do Sejmu i Senatu.
W stosunku do pierwotnej wersji w projekcie wprowadzono kilka
zmian. Oto najbardziej aktualne założenia projektu ustawy o podatku od
sprzedaży detalicznej:
• podatek od sprzedaży detalicznej
będzie obowiązywał sieci handlowe oraz sprzedawców detalicznych,
przedsiębiorstwa zostaną objęte podatkiem po przekroczeniu przychodów 1,5 mln zł miesięcznie,
• podstawowa stawka to 0,7% do
poziomu 300 mln zł miesięcznie
i 1,3% powyżej tego pułapu,
• proponowana stawka na dni weekendu (sobota, niedziela) wynosi
1,3% do kwoty 300 mln zł miesięcznie i 1,9% powyżej tego poziomu,
• spodziewane dochody budżetu państwa z tytułu nowej daniny to około
2 miliardy złotych w perspektywie
2016 roku,
• ustawa wejdzie w życie w ciągu 14
dni od ogłoszenia.
Poseł Andrzej Jaworski z PiS,
przewodniczący sejmowej komisji
finansów publicznych, zapowiedział
10 lutego w Radiu Zet, że projekt będzie zmieniony w pracach parlamentarnych. Jaworski dodał, że posłowie
będą dążyć do tego, żeby podatek nie
obejmował małych, rodzinnych sklepów oraz tych, które są we franczyzie.
Wydarzeniem bez precedensu
jest powstanie podczas konsultacji, przy Parlamentarnym Zespole
pod przewodnictwem posła Adama
Abramowicza, Zespołu Roboczego
złożonego po raz pierwszy z przedstawicieli ponad 50 polskich firm
handlowych, na czele której stanął
bardzo aktywny wiceprezes KZRSS
Społem Ryszard Jaśkowski. W grupie firm są firmy zrzeszone m.in.
w KZRSS Społem, Forum Polskiego
Handlu, Kongregacji Przemysłowo
-Handlowej, Polskiej Izbie Handlu,
firmy Lewiatan, Piotr i Paweł itd.
Prezes Jaśkowski przekazał naszej
redakcji oficjalne stanowisko Zespołu
Roboczego i polskich firm, skierowane 5 lutego br. do Parlamentarnego Zespołu, w którym czytamy m.in. że jego
Zespół „z dużym zaniepokojeniem
przyjął założenia ustawy przedstawione przez Ministerstwo Finansów
z dnia 2 lutego 2016 r. Proponujemy
jako Zespół, aby w nowej wersji ustawy znalazły się następujące postulaty:
1. uwzględnienie interesów małych
i średnich przedsiębiorstw handlowych;
2. wprowadzenie mechanizmu progresji;
3. uwzględnienie przy kalkulacji podatku powiązań kapitałowych po
NIP-ie (w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych);
4. objęcie podatkiem detalicznej
sprzedaży internetowej;
5. odejście od definicji franczyzy (co
w konsekwencji będzie skutkowało opodatkowaniem podmiotów
prowadzących sprzedaż detaliczną
wg NIP);
6. zapłacony podatek od obrotu powinien być kosztem uzyskania przychodu.
Zaproponowane w projekcie ustawy stawki podatku stanowią olbrzymie zagrożenie dla małych, średnich
i dużych polskich firm o rentowności
prawie zawsze poniżej 1% oraz są
korzystne dla sieci zagranicznych.
Spłaszczanie skali podatkowej przesuwa realny ciężar opodatkowania
w większym stopniu na polskie przedsiębiorstwa i preferuje tym samym
sieci zagraniczne.
Aby wyrównać szanse pomiędzy
polskimi, a zagranicznymi firmami,
skala podatkowa winna być zdecydowanie bardziej progresywna. Z wielu
proponowanych skal podatkowych
proponujemy poniższe rozwiązanie:
1) przychody roczne netto : od 0 do
40 mln zł – kwota wolna od podatku
2) przychody roczne netto : od 40 mln
do 300 mln zł – 0,25% od kwoty
w przedziale od 40 mln do 300 mln

zł
3) przychody roczne netto : od 300
mln zł do 3,6 mld zł – 0,25% od
kwoty w przedziale od 40 mln do
300 mln zł + 0,5% od nadwyżki
w przedziale od 300 mln zł do 3,6
mld zł
4) przychody roczne netto : powyżej 3,6 mld zł – 0,25% od kwoty
w przedziale od 40 mln do 300 mln
zł + 0,5% od nadwyżki w przedziale od 300 mln zł do 3,6 mld zł +
1,9% powyżej 3,6 mld zł
Proponowane stawki progresywne
dla małych i średnich przedsiębiorstw
uwzględniają definicję małego i średniego przedsiębiorstwa handlowego
(10 mln Euro i 50 mln Euro obrotu
rocznego).
Uważamy także za ważne i proponujemy, aby :
1. wprowadzany podatek obrotowy
był w przyszłości traktowany jako
podatek zamieniający obowiązujące obecnie podatki CIT i PIT. Podatki CIT i PIT dla handlu naszym
zdaniem winny zostać niezwłocznie zlikwidowane, a w ich miejsce
winien obowiązywać tylko jeden
progresywny podatek obrotowy,
jako najsprawiedliwszy i najefektywniejszy w poborze. Do tego
czasu podatek obrotowy był odliczany od zapłaconego już podatku
CIT;
2. podatek winien być naliczany kaskadowo;
3. wyłączyć z opodatkowania sprzedaż papierosów i wyrobów tytoniowych, które są już objęte akcyzą
i posiadają urzędowo ustaloną cenę
detaliczną oraz charakteryzują się
sprzedażą na bardzo niskiej marży;
4. wyłączyć z opodatkowania sprzedaż paliw, które są czynnikiem
kosztotwórczym dla całej gospodarki;
5. zrezygnować z dodatkowej stawki
opodatkowania sprzedaży detalicznej w soboty, niedziele i święta.
Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie oznacza w efekcie
identyczne opodatkowanie rodzimych przedsiębiorców oraz dużych
międzynarodowych sieci i jest karą
dla tych przedsiębiorców. Takie
rozwiązanie spłaszcza dodatkowo progresję, a także komplikuje
księgowość i sprawozdawczość.
Zespół Roboczy postuluje aby niedziela docelowo była dniem wolnym od pracy”.
W zakończeniu dokumentu, Zespół
Roboczy deklaruje gotowość kontynuowania konsultacji w celu wypracowania rozwiązań służących Państwu
Polskiemu, rynkowi handlowemu
i Konsumentom. „Tylko taki sposób
wprowadzenia i naliczania podatku
obrotowego umożliwi realizację celów
uzgodnionych na spotkaniu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w dniu
08.01.2016 r. oraz ograniczy wyprowadzanie zysków z Polski przez sieci
zagraniczne. Stworzy szanse wyrównania warunków konkurencyjnych ze
sklepami wielkopowierzchniowymi
i dyskontami dla małych i średnich
przedsiębiorstw handlowych”.
Po konsultacjach 10 lutego min.
Henryk Kowalczyk zapowiedział, że
podatek za handel w sobotę będzie
taki jak w dni powszednie. Ponadto
zmieniona zostanie definicja franczyzy, a w przypadku wprowadzenia stawki liniowej, zwiększona zostanie kwota wolna od podatku.
Dla portalu Forsal.pl i Dziennika
Gazety Prawnej, prezes Jaśkowski
mówił m.in.:
„– Nie wierzę, że podatek zostanie uchwalony w tym kształcie. Bo
to jest cios w polski handel, zwłaszcza w ten średni”. Według niego
krajowi handlowcy są rozżaleni,
bo liczyli na preferencyjne potraktowanie przy tworzeniu podatku.
A dokładniej na wyrównanie szans
między nimi a handlem wielkopowierzchniowym
prowadzonym
przez zagraniczny kapitał. Dodaje,
że jego organizacja oprotestuje ministerialne propozycje.
Z prezesem Ryszardem Jaśkowskim umówiliśmy się na rozmowę
o powyższych sprawach, aby opublikować ją w następnym numerze.
Opr. Red.
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odjęcie decyzji przez klienta
może zakończyć się zakupem
danego produktu. Proces zakupu to nie jest akt jednorazowy ale kilkufazowy proces, w trakcie którego
następuje stopniowa konkretyzacja
decyzji zakupu.
W procesie decyzyjnym klienta
wyróżniamy następujące fazy ;
Uświadomienie potrzeby
 Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby
 Ocena alternatyw wyboru
Zakup i jego ocena
Postępowanie klienta rozpoczyna się
od uświadomienia potrzeby. Potrzeba
musi być wywołana przez bodźce wewnętrzne np. biologiczne wymagania
organizmu oraz bodźce zewnętrzne np.
reklama zmiana możliwości finansowych, posiadanie produktu przez znajomych.
Odczucie potrzeby polega na uświadomieniu różnicy miedzy rzeczywistością a stanem pożądanym. Klient dąży
do zniwelowania tych rozbieżności

•
•
•
•

Proces decyzyjny
klienta
•

i przywrócenia równowagi co stanowi dla niego problem do rozwiązania.
Polega on na zidentyfikowaniu zbioru
produktów służących do zaspokojenia
potrzeby. Poszukiwanie sposobów zaspokojenia potrzeby to druga faza procesy decyzyjnego. Klient gromadzi informacje, które mogą wskazać na różne
możliwości zaspokojenia tych potrzeb.
Trzecia faza procesu decyzyjnego
jest ocena alternatyw. Faza ta obejmuje
wartościowanie poszczególnych możliwości, zaspokojenia potrzeb z punktu
widzenia konieczności rezygnacji z jednego dobra na rzecz drugiego. W tej
fazie ocenie podlegają cechy produktu:
cena, jakość, usługi posprzedażowe,
a także możliwości finansowe, ryzyko.
Następnym etapem postępowania
klienta jest zakup. Przy podejmowaniu
różnych decyzji zakupowych rozróżniamy różne zachowania klienta :
 Kompleksowe zachowanie przy zakupie – występuje wtedy, gdy klienci są silnie zaangażowani i świadomi
istotnych różnic miedzy markami

•

Przy społemowskim wsparciu

N

ieodłącznym elementem Świąt
Bożego Narodzenia od dawien
dawna są kolędy. Najstarsze
polskie pochodzą z XV wieku i są
przekładem z czeskich i łacińskich
kancjonałów tj. zbiorów popularnych kościelnych pieśni religijnych.

Wg tradycji chrześcijańskiej
pierwszym autorem kolędy
był św. Franciszek z Asyżu śpiewano
ją w szopce przez niego zorganizowanej. Najstarsza polska kolęda to „Królu Niebieski” z roku 1424 i śpiewana
do dziś „Anioł pasterzom mówił”.
W Polsce rozwój twórczości kolędowniczej nastąpił w XVII i VIII wieku.
Powstały wtedy kolędy o dużej war-

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

S

połem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście
„
w roku 2015 realizując współpracę ze środowiskiem lokalnym
w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odnotowała w roku ubiegłym różnorodne kontakty z placówkami oświatowo– wychowawczymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury itp. uczestnicząc w ich
programach, bądź realizując z nimi
swoje działania. Największą ilość
współpracujących ze spółdzielnią podmiotów odnotowano wśród organizacji
pozarządowych. 16. Fundacjom z Warszawy, Bielska Białej,Tychów prowadzących zbiórki funduszy na leczenie

kierowanego przez
Zofię Korzeniecką-Podrucką trudno opisać, Zaangażowanie i pomoc potrzebującym jest
olbrzymia, o czym można się dowiedzieć się z opracowywanego co kwartał zestawienia wydarzeń w „Głosie
Sumienia”. Wszelka pomoc ze strony
darczyńców znajduje tam odzwierciedlenie. Pomoc ta przejawia się w przekazaniu art. żywnościowych i chemii
gospodarczej, ubrań dla wszystkich
grup wiekowych, zabawek, książek,
mebli, sprzętu gospodarstwa domowego po komputery.
W przekazywanie darów zaangażowane są instytucje i osoby prywatne.
Wszyscy każdorazowo są wymieniani w kwartalnym zestawieniu, jak

•

•

 Zachowanie rutynowe – wiele produktów jest nabywanych przy słabym zaangażowaniu ze strony konsumenta i braku istotnych różnic
miedzy markami. Konsumenci nie
szukają informacji o markach i nie
oceniają ich. Są pasywnymi odbiorcami informacji.
 Zachowanie redukujące dysonans –
konsument jest silnie zaangażowany
przy zakupie, ale nie zauważa wielu
różnic między markami. Zakup jest
drogi, dokonywany rzadko, związany z ryzykiem. Konsument jest
wrażliwy na informację. Po zakupie
może odczuwać dysonans, który
bierze się z pewnych budzących niepokój cech produktu, albo z tego, że
usłyszał on pozytywne opinie o innych produktach tego typu.
 Poszukiwanie różnorodności –
występuje niskie zaangażowanie
ze strony konsumenta, ale znaczne
zróżnicowanie marek. Konsumenci przestawiają się z marki na markę. Spowodowane jest to chęcią

również otrzymują podziękowania
w postaci dyplomów na organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach.
Pierwsze tego rodzaju spotkanie
podsumowujące akcję „Świąteczna
Paczka” odbyło się w dniu 26 stycznia br. w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, Dyplomy „Wielkiego Serca za
czynienie dobra” wręczali w imieniu Burmistrza Dzielnicy: Zastępca Burmistrza Michał Jakubowski
i Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Roman Krakowski oraz Prezes
Stowarzyszenia Zofia Korzeniecka –
Podrucka. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do wolontariuszy uczniów warszawskich
szkół, bez których nie byłoby możliwe realizowanie podejmowanych
przez Stowarzyszenie akcji.
Dyplomy otrzymali m.in. partnerzy handlowi społemowskiej spółdzielni : Garmond Press, Halina
Pytlińska „Meduza”, Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych,
którzy wsparli bożonarodzeniową
zbiórkę żywności.
J.J.

spróbowania czegoś nowego i innego i jest to wynik poszukiwań
różnorodności a nie niezadowolenia.

Reasumując, podejmowanie decyzji
nie stanowi jednorazowego aktu, ale

tości literackiej i muzycznej m.in. kolęda „W żłobie leży” z tekstem Piotra
Skargi z melodią nawiązującą do poloneza koronacyjnego króla Władysława
IV, czy kolęda, która stała się symbolem polskich obchodów Bożego Narodzenia „Bóg się rodzi” z roku 1792
autorstwa Franciszka Karpińskiego.
W wieku XIX w kolędach autorstwa pisarzy i poetów, księży i zakon-

dzaju utworów pastorałki. Polskie
pastorałki to „Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki, „Oj, maluśki, maluśki”.
Co roku w Polsce odbywają się przeglądy i festiwale kolęd z których największym pod względem liczby wykonawców jest Ogólnopolski Festiwal
Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza
Szwarlika w Będzinie. W tym roku

ników znalazły miejsce przetwarzane
motywy muzyczne czerpane z łacińskich hymnów, polonezów, marszów,
tańców ludowych i kołysanek. Kolędy
są śpiewane przez cały okres świąteczny aż do 2 lutego. Można ich słuchać
podczas koncertów w kościołach,
w programach radiowych i telewizyjnych, odtwarzając płyty w tradycyjnym wykonaniu czy też w ciekawych
aranżacjach.
Tematyka bożonarodzeniowa kolęd od wieku XVII była uzupełniona
o warstwę obyczajową często z wątkiem pasterskim stąd nazwa tego ro-

odbyła się jego XXII edycja (14-15
stycznia przesłuchania finałowe), a 17
stycznia Koncert Galowy.
Z dumą można powiedzieć, że
Warszawa, a dokładniej Dzielnica
Śródmieście miała swój mini Festiwal za sprawą Przedszkola nr 41
„Wiślana Kropelka”, które po raz
drugi zaprosiło przedszkolaków
i uczniów klas pierwszych do udziału w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.
Kolędowy czas…
Dom Kultury Śródmieście przy
ulicy Smolnej w dniu 12 stycznia r.
gościł blisko 170 wykonawców z 20.

Kolędowanie

Walentynki

P

oczątek lat dziewięćdziesiątych
to czas od kiedy w Polsce zainicjowane zostały obchody Dnia
św. Walentego popularnie zwane Walentynkami lub Dniem Zakochanych.
Kartki opatrzone serduszkami audycje radiowe i telewizyjne, spektakle
teatralne, seanse filmowe, znaczki
pocztowe, karty telefoniczne, upominki, konfekcja, słodycze w kształcie serca, oferty biur podróży są
ofertą skierowaną do osób w różnym
wieku i z roku na rok zyskują coraz
większe rzesze zwolenników. Tradycja obchodzenia Dnia Zakochanych

Domowe dania

Lokalna współpraca B

i rehabilitację swoich podopiecznych
WSS Śródmieście umożliwiła umieszczenie w sklepach skarbonek na datki
od klientów lub zorganizowanie w placówkach zbiórek przez wolontariuszy,
Inną formą pomocy było gromadzenie
artykułów o wydłużonym terminie
przydatności do spożycia i artykułów
przemysłowych w ramach publicznej
zbiórki w okresie świąt Wielkiej Nocy,
wakacji, Bożego Narodzenia, WSS
z większością organizacji współpracuje
od kilku lat. Po raz pierwszy nawiązana współpraca dotyczy działającego
od 2007 roku Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom– Rodzina– Człowiek.
Stowarzyszenie zawiązały osoby różnych profesji m.in. prawnicy, twórcy,
prywatni przedsiębiorcy, zmotywowanych „niesieniem pomocy i walką
o godność człowieka „.
Stowarzyszenie pomaga wszystkim, których dotyka bieda, choroby,
tym którzy nie mogą poradzić sobie
z codzienną egzystencją. Pomoc otrzymują m.in. dzieci, młodzież, dorośli,
osoby w starszym wieku, samotne
matki, całe rodziny, Jak szeroka jest ta
pomoc Żoliborskiego Stowarzyszenia
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igos należy do najpopularniejszych dań kuchni polskiej.
Każda gospodyni posiada
własny przepis na to danie z kapusty, jednak istnieje kilka elementów
obowiązkowych, które powinien posiadać każdy dobry bigos. Do jego
przygotowania potrzebna jest kapusta kiszona, mięso, suszone grzyby,
suszone śliwki, cebula i odpowiednio
dobrane przyprawy.
Najważniejszym etapem przygotowywania bigosu jest jego duszenie,
im dłużej trwa ten proces, tym lepszy efekt kulinarny. Wiele gospodyń
domowych w międzyczasie dodaje do
bigosu czerwone wino, które wzbogaca smak potrawy.
Idealny bigos powinien mieć ciemny kolor i gęstą konsystencję. Smak
tej tradycyjnej potrawy powinien
być lekko pikantny i kwaśno-słodki.
Ważne jest także to, z czym bigos
jest serwowany. Wedle staropolskiej
tradycji towarzyszyć mu powinno
pieczywo, najlepiej razowe, a także
czysta lub wytrawna ziołowa wódka.
A oto przepis na tradycyjny bigos:
▪ 2 kg kiszonej kapusty ▪ 2 cebule,
drobno posiekane ▪ 2 łyżki oleju ▪1
pętko kiełbasy, pokrojone w plasterki ▪

jest długotrwałym procesem, który
niesie konsekwencje jeszcze długo po
zawarciu transakcji
Bibliografia:
Merchandising w małych i dużych
firmach handlowych – Lucyna Witek
Marzanna Nikliborc
– trener sprzedaży, doradca
WWW.profesjonalneszkolenie.pl

przedszkoli i 2. szkół podstawowych.
Spełnione zostały cele przyświecające organizatorom, którymi były :
rozbudzenie talentów wokalno-instrumentalnych, kultywowanie tradycji
( powszechna niegdyś tradycja śpiewania kolęd zanika, ale warto do niej
powrócić !!!), stworzenie warunków
do aktywności twórczej i ekspresji
muzycznej, integracja najmłodszych
z pierwszoklasistami, kształtowanie
odporności emocjonalnej przez występ przed szerszym gronem widzów,
jak również promocja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, w ramach
którego funkcjonuje „Wiślana Kropelka”.
W organizacji Przeglądu … miała
swój udział m.in. śródmiejska WSS
i jej partnerzy handlowi, którzy udzieli
wsparcia produktowego tj. Coca-Cola,
Pracownia Cukiernicza RAJ-PLUS,
Spółka Garmond Press, Krajowa Platforma Handlowa „Społem”, a także
Gospodarstwo Sadownicze B.W. Musiałowscy i dostawca warzyw Andrzej
Smulski, których jabłka i marchewka
wypełniły „Społemowski Kosz Witamin”.
J.J.

nad Wisłą wraz kultem św. Walentego najprawdopodobniej przeniknęła
z Bawarii i Tyrolu, ale wg obiegowej
opinii głównie z krajów anglosaskich.
Mimo wszystko genezy należy upatrywać w starożytności, a o ich dacie
zadecydowała przyroda, budząca się do
życia w połowie lutego. W tym okresie
ptaki zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. W dniu 15 lutego Rzymianie obchodzili święto ku czci boga
płodności Faunusa Lupercusa zwane
luperkaliami. W przeddzień odbywała
się loteria, podczas której mężczyźni
losowali imiona dziewcząt, które były
ich partnerkami podczas święta a niekiedy i na całe życie.

Do USA obyczaj obchodzenia Valentine’s Day powędrował razem
z osadnikami z Wysp Brytyjskich.
Przesyłanie sobie miłosnych wyznań, życzeń ma również swoje tradycje w Polsce. Najstarszy list miłosny
pochodzi z 1429 r. został napisany prozą, co było rzadkością, bowiem były
modne teksty rymowane
Zwyczajem jest oczywiście wzajemne obdarowywanie się miłosnymi
karteczkami oraz „walentynkowymi”
upominkami bo:
„Na sympatie,sentymenty
Nieodzowny jest Walenty”

250 g wołowiny bez kości, pokrojonej
w kostkę, ▪ 250 g łopatki wieprzowej,
pokrojonej w kostkę ▪ 100 g boczku,
pokrojonego w kostkę ▪ 150 ml czerwonego wina ▪ 3 łyżki koncentratu
pomidorowego ▪ 1/2 garści suszonych
grzybów ▪ 1/2 garści suszonych śliwek
▪ 2-3 liście laurowe ▪ 3-5 ziaren ziela
angielskiego ▪ 1 łyżka kminku ▪ 1 łyżeczka majeranku ▪ sól i pieprz
1. Kapustę przepłukać pod bieżącą
wodą jeśli jest bardzo kwaśna. Od-

zmięknie (ok. 50 minut). 2. W międzyczasie zalać suszone grzyby wrzątkiem
w małym garnuszku. Odstawić. 3. Cebulę podsmażyć aby się zeszkliła. Do
podsmażonej cebuli dodać kiełbasę
i podsmażyć na rumiano. 4. Oddzielnie dusić mięso. 5. Gdy kapusta będzie
już miękka, dodać grzyby (odcedzone
i pokrojone na małe kawałki), mięso
oraz cebulę z kiełbasą. Gotować na
małym ogniu bez przykrycia. 6. Dodać
czerwone wino i nadal gotować. Doprawić majerankiem, kminkiem, solą
i pieprzem. Dodać przecier pomidorowy i podgrzać jeszcze dobrze całość,
mieszając. 7. Jeśli chcemy, by bigos
był smaczniejszy, można go jeszcze
dusić na małym ogniu pod przykryciem przez godzinę. Należy jednak
pilnować, żeby nie przywarł i od czasu
do czasu mieszać, a jeśli jest za suchy
– podlać wodą z grzybów.

Bigos

Jolanta Jędrzejewska

Z sezonowego
kalendarza
– LUTY

cisnąć z nadmiaru soku, a następnie
poszatkować. Włożyć do dużego garnka i zalać wodą, dodać śliwki, liście
laurowe i ziele angielskie. Dusić, aż

Warzywa: brukselka, buraki, cykoria, dynia, endywia, fenkuł, kapusta,
marchewka, pietruszka, por, roszponka, seler, ziemniaki.
Owoce: gruszki, jabłka.		
Tartinka
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CZAS SPÓŁDZIELCÓW

N

a prośbę naszych Czytelników publikujemy obok pełny tekst rozmowy, jaką
przeprowadziłem dla miesięcznika „Społem„ (nr 6 z czerwca 1993 roku), z ówczesnym
prezesem Najwyższej Izby Kontroli Lechem
Kaczyńskim, późniejszym pierwszym prezesem
Prawa i Sprawiedliwości, ministrem sprawiedliwości, prezydentem Warszawy i prezydentem
RP. Zginął w tragicznej katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Kopia artykułu pochodzi ze zbioru Biblioteki Narodowej
w Warszawie. Cytaty z tej rozmowy znalazły się
niedawno w okresie listopadowego VI Zjazdu
Krajowego KZSRSS Społem, m.in. w artykule
Anny Tylkowskiej w specjalnym dodatku zjazdowym Społemowca Warszawskiego oraz w uzasadnieniu Stanowiska Zjazdu w sprawie zmiany polityki handlowej, adresowanego do najwyższych
władz RP.
Tekst ten wzbudza zainteresowanie środowisk
społemowskich i spółdzielczych, ale także pozaspółdzielczych, np. parlamentarnych, ponieważ
zawiera wciąż aktualne refleksje o spółdzielczości, ważne dla wszystkich dla których wciąż żywy
jest wysoki autorytet społeczny Lecha Kaczyńskiego i jego dorobek życiowy. Dlatego pragnę
przypomnieć kilka okoliczności tej niecodziennej
rozmowy.
Odbywała się ona w gabinecie prezesa NIK
w gmachu przy ul. Wawelskiej i poprzedzona była
dość swobodną, luźną rozmową, w czasie której
odpowiadałem na szereg pytań prezesa o tradycje,
bogatą historię i współczesne problemy Społem,
które jako polska firma została postawiona wobec
ogromnej agresji bogatych sieci zagranicznych.
Pan prezes z przyjemnością mówił o swoich odwiedzinach sklepów społemowskich, w tym bliskiego jego mieszkania sklepu przy ul. Solec,
gdzie z zadowoleniem kupowały również jego
żona i córka.
Nasza rozmowa odbywała się w cyklu comiesięcznych tzw. Rozmów z VIP-ami, którzy także
interesowali się dziejami i teraźniejszością Społem, mówili o swych związkach z tradycyjnymi
rodzinnymi zakupami w sklepach społemowskich.
W latach 1993-1998 rozmówcami byli m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Wiesław Chrzanowski,
Józef Oleksy i Adam Struzik, ministrowie, wiceministrowie, szefowa OPZZ Ewa Spychalska,
prezes NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof.
Zbigniew Religa, biskup Tadeusz Pieronek…
Nasi ówcześni rozmówcy często deklarowali swą
szczerą sympatię do Społem jako tradycyjnej polskiej firmy, od ponad wieku służącej potrzebom
Polaków, niezawodnie w każdych warunkach;
wojennych, odbudowy, kryzysów, reform. Poszerzali swą wiedzę i w swojej działalności mogli ją
potem wykorzystywać.
DARIUSZ GIERYCZ

Podziękowanie

W

szystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami
smutek, okazali wiele ciepła
i życzliwości, uczestniczyli we Mszy świętej
i ostatniej drodze ukochanego Męża, Taty
i Dziadka Juliusza Gerunga, serdeczne podziękowania.
Dziękujemy za wszelkie słowa otuchy,
kondolencje, złożone wieńce i kwiaty.
Prosimy przyjąć szczególne wyrazy wdzięczności za poruszające serce
wspomnienie o Zmarłym zamieszczone
w poprzednim numerze oraz za wzruszającą mowę w trakcie ceremonii pogrzebowej
wygłoszoną przez Panią Prezes Annę Tylkowską.
RODZINA

Pożegnanie Prezesa

11

„Posadź krzaki róży...”

stycznia 2016 roku w kościele św. Wincentego a Paulo na Bródnie, pożegnaliśmy Juliusza Gerunga, wieloletniego
Prezesa WSS „Społem” Śródmieście. W wypełnionym po brzegi kościele zgromadziła się
pogrążona w żałobie Rodzina, przedstawiciele władz państwowych, przyjaciele ze Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat
1944-1956 „Jaworzniacy”, kombatanci, Rada
Nadzorcza, Zarząd i pracownicy „Społem”
WSS Śródmieście oraz licznie przybyli przedstawiciele spółdzielczości warszawskiej.
Ceremonii pogrzebowej towarzyszyła wojskowa asysta honorowa. Mszę żałobną odprawił
biskup Marek Solarczyk, który nawiązał do choć
niełatwego, jednak przepełnionego miłością, rodzinnymi wartościami i nasyconego patriotycznymi tradycjami życia Zmarłego. Ciepłe słowa
o Zmarłym powiedział Jego syn. Mówił o domu
pełnym miłości, troski, zrozumienia. O domu,
w którym Tata łagodził wszelkie spory. Mówił
o człowieku dobrym, mądrym, prawym i skromnym, kochającym i szanującym ludzi.

Po mszy kondukt pogrzebowy w asyście pocztów sztandarowych i wojskowej asysty honorowej
odprowadził Zmarłego do grobu rodzinnego.
Nad trumną głos zabrała prezes „Społem”
WSS Śródmieście Anna Tylkowska, która bardzo
ciepło pożegnała zmarłego. Podkreśliła, że był
aktywnym strażnikiem pamięci, nie tylko swego
i innych powojennego buntu młodości, lecz i bogatej tradycji społemowskiej: – Śp. Juliusz zawsze
starał się służyć swoją pomocą tam gdzie była
ona potrzebna, jako długoletni prezes spółdzielni „Społem”, jak też działając społecznie w różnych stowarzyszeniach i organizacjach. Mówiła:
„Pożegnania są zawsze smutne, szczególnie te,
gdy wiemy, że w naszym świecie osoby tej już nie
spotkamy. Wspominamy więc wszystkie sprawy
i działania, które łączyły nas ze Śp. Juliuszem”.
Pani prezes przypomniała, że dzień przed śmiercią był jeszcze u nas, kładąc rękę na sercu życzył
wszystkiego dobrego w nowym roku. Kończąc,
powiedziała : „A teraz my żegnamy Go dziękując
za wszystko, za to, że mogliśmy pod Jego kierownictwem pracować, że przekazywał nam swoją

wiedzę”. Małżonce, synom oraz całej rodzinie
Zmarłego prezes Tylkowska złożyła serdeczne
wyrazy współczucia.
Juliusza Gerunga słowami pełnymi smutku po
stracie przyjaciela pożegnali także „Jaworzniacy”
i kombatanci. Żegnali Go m.in. słowami wiersza
„Testament”, który Zmarły napisał w więzieniu:

„...Na mym grobie posadź krzaki róży,
posadź białej i czerwonej krzak,
niech świadczy, komu jam służył,
niech to będzie moich dążeń znak.”
Przyjaciele obiecali spełnić życzenie Zmarłego.
Tekst i foto: DANUTA BOGUCKA
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smaki warszawy
PORANANAS

W

tej części ulicy Mickiewicza na
warszawskim Żoliborzu obok
siebie znalazło się kilka gastronomicznych bistro. Z krytykowanych
powszechnie w Porananas różowości
pozostały tylko miseczki do cukru,
kawałki ściany na dole i napisy kreda na tablicy. Teraz przeważa biel
mebli i ścian, co wygląda na bardziej
eleganckie, zwłaszcza przy dobrym,
nierażącym oświetleniu. Nam zwykle
smakują niezłe, wypasione śniadania,
a w ciągu dnia polecamy na szybko
lemoniadę z limonką, mięta i lodem.
Widać że dobrze gawędzi się tu młodym parom.

HUMMUS BAR
  

W

śród nowych restauracyjnych
barków to chyba najprzyjemniejszy lokal, bo ma ładne świąteczne dekoracje, jasne drewniane
meble, skoczne w stylu reggae tło muzyczne, skutecznie zagłuszające szum
urządzeń i sprawną obsługę. Na jednej
ze ścian wygodna rodzinna kanapa.
Światło intymne sprzyja kameralnym
rozmowom. W menu polecamy humus z kurczakiem duszonym z cebulą
i przyprawami. Mango lasssi wyszło,
więc wzięliśmy soki wyciskane. Warto
czasem skorzystać z dostawy na wynos.

GŁODOMORY

T

łok i hałas niemiłosierny. Co potęguje szum urządzeń i bardzo,
bardzo jaskrawe światło z jarzeniówek! A jednak ludzie tu wytrzymują, chyba ze względu na rodzimą
kuchnię, wyraziście reklamowaną na

szyldach zewnętrznych. Ceny nie są
najniższe, bo klasyczny schabowy
z dodatkami sięga 29 zł, ale lunche po
21 zł są akurat. Tym razem był świetny gulasz z indyka w smacznym sosie
z kaszą bulgur oraz jarzynowa i kompot. Przyjaciel co prawda był zachwycony wielkością kotleta, ale w smaku
już gorzej. Humor poprawiał niepasteryzowany Kasztelan. Obsługa męska
sprawna i z humorem mimo tłoku.
Jednak z ulgą oddaliliśmy się stąd na
zasłużoną lampkę wina. Jarzeniówki
nie do wytrzymania! Obniżają ocenę
zdecydowanie.

wybornie! Teraz było pusto, ale zwykle
wpada tu sporo osób, nawet po wino na
wynos, albo na szybki kieliszek. Miejsce
spotkań i niespiesznych rozmów.

FAWORY

C

zasem wpadamy tu na kawę i jakiś
napój i jest całkiem fajnie. Pogodny
wystrój, kolorowo, miła obsługa,
lekkie tło muzyczne, a w lecie sympatyczny ogródek. Można wybrać sobie jakieś piwo regionalne, byle było
chmielowe, albo cydr, czy prosecco.
Duży plus to koktajle, w tym te zielone, warzywne. Do tego mała przekąska,
kanapka, tarta, kisz, bo burgery nam się
przejadły. Na pogawędkę w przyjacielskim gronie w sam raz.

Żoliborskie ŻYWICIEL
przystanki P
WINNY
PRZYSTANEK

B

yliśmy tu już kilka razy i zwykle jest
bardzo przyjemnie, czy to w lecie
przy stoliczku na ulicy z widokiem
na plac Inwalidów, czy w zimie przy ciepłym kaloryferze przy oknie. Obsługa
fachowa, doradzi wino na jakie mamy
danego dnia ochotę. W to styczniowe
popołudnie prosecco nie było, ale łatwo
daliśmy się przekonać do hiszpańskiego
cava. Powtarzaliśmy kilka kolejek, a do
tego znakomicie się gada z przyjacielem
i zakąsza świetnym hiszpańskim trójkątnym pierogiem z mięsem i kapustą.
Lekko przypieczony po bokach smakuje

ołożenie mają świetne, bo tuż
przy przystankach tramwajowym
i autobusowym z centrum. Z widokiem na zielony Plac Inwalidów.
Lokal robi przyjemne wrażenie i łączy elementy retro z nowoczesnymi.
Proste brązowe meble, jasne ściany,
na których pojawiają się okresowe
ciekawe wystawy malarstwa i grafiki. Zgodnie z deklaracją właścicieli,
to lokal wielopokoleniowy, a nazwa
nawiązuje do pseudonimu dowódcy
powstańczego Żoliborza, płk.Mieczysława Niedzielskiego. Dlatego
warto by jakaś tablica informacyjna
o Niedzielskim-”Żywicielu” tutaj zawisła. Inaczej to obciach... Klimat mi
odpowiada, natomiast ceny nie należą
do niskich, a przymusowa danina za
serwis nie do przyjęcia... Smaki dość
blade, obsługa niezbyt aktywna i szybka. Jedyne co polecam to śniadania.

SMAKOSZ

Otocinklus

akwarium 

S

O tos ek

łodkowodna ryba akwariowa
potocznie nazywana otoskiem.
Jest spokojnym gatunkiem należącym do sumowatych. Charakteryzuje się wydłużoną sylwetką,
z widocznym na spodniej stronie
głowy pyskiem, z typowa dość dużą
przyssawką.
W porze dziennej zwykle przebywa wśród korzeni lub innych
kryjówek dostępnych w akwarium.
Aktywna staje się o zmierzchu,
intensywnie przeczesując szyby
i liście pokryte glonami. Posiada
oliwkowożółte ubarwienie z czarną
pręgą biegnącą wzdłuż ciała oraz
kilkoma rozrzuconymi ciemnymi

plamami na tułowiu. Samce są
zwykle smuklejsze, zaś samice
bardziej pełne, zwłaszcza w okresie tarła. Jest gatunkiem mało
wymagającym ale bardzo wrażliwym na złe parametry wody. Nie
należy dopuszczać do zbyt dużych stężeń związków azotowych
oraz wahań pH, twardości wody
i jej temperatury. Złe warunki wodne mogą wywoływać śmierć całego
stada tych ryb.
Akwarium powinno być dość
przestronne, najlepiej 150 l, oraz
dobrze
obsadzone
roślinami
i zawierać kryjówki z korzeni bądź
otoczaków. Oświetlenie niezbyt
jaskrawe. Parametry wody jaką wypełniamy akwarium hodowlane to:
temperatura 22-26 st. C, twardość
wody od 3-10 st. n.pH w granicach

P

Baran 21.III-20.IV

Postaraj się zostawić niektóre sprawy na boku.
Poświęć więcej czasu sobie.
Potrzebny Ci odpoczynek
i czas na przemyślenia, dotyczące dalszych przedsięwzięć.

Byk 21.IV-21V

Dostrzeżesz przed sobą
nową drogę. Jeśli ją wybierzesz, dotychczasowe problemy, jeśli nie znikną, to
z pewnością zostaną zmniejszone. Warto
wziąć to pod uwagę.

Bliźnięta 22.V– 21.VI

Kłopoty z realizacją pewnego pomysłu okażą się
mniejsze niż Ci się wydaje.
Nie poddawaj się. Na spokojnie, ponownie rozważ za i przeciw.

Rak 22.VI– 22.VII

Po
licznych
odwiedzinach bliskich i znajomych na początku roku pomieszkaj trochę w domu.

Możesz też odetchnąć podczas zorganizowanego krótkiego wyjazdu.

Lew 23.VII-22.VII

Rak jelita grubego
raka jelita grubego. Dlatego tak ważna
jest profilaktyka i unikanie tych zależnych od nas przyczyn, które zwiększają
to ryzyko. Do czynników chroniących
nas przed wystąpieniem raka jelita
grubego należą spożywanie świeżych
warzyw i owoców, mięsa drobiowego
i ryb. Na podstawie badań ustalono

Przysłowia
•Kiedy w lutym ciepło,

Często w marcu skrzepło,

daje,
Sprowadzi rok słotny i nieurodzaje.

Ciesz się życiem. Problemy
zostaw do rozwiązania na
później. Być może warto
pomyśleć o krótkim urlopie,
aby pozbierać myśli. Zadbaj o siebie.

Skorpion 24.X-22.XI

Jeśli miałeś szansę choć
trochę naładować akumulatory to dobrze. Jeśli nie to
czas to zrobić. W niedalekiej
przyszłości będzie kilka spraw do załatwienia.

Strzelec 23.XI– 23.XII

Nie musisz obawiać się,
że ogarnie Cię nuda.
Znajomi i przyjaciele nie
dopuszczą do tego. Karnawał
krótki, ale są inne możliwości wykorzystania wolnego czasu.

Koziorożec 24.XII-20.I

Zrodzi się w Twojej głowie
być może myśl dokonania
pewnych zmian w swoim
otoczeniu. Nie działaj zbyt
pochopnie. Namysł jeszcze nikomu nie
zaszkodził.

Wodnik 21.I-20.II

Postaraj się nie skupiać
swojej uwagi jedynie na
pracy. Zwróć uwagę na rodzinę i zobowiązania wobec
niej. Zaplanuj wspólne spędzenie czasu.

Wszelkie wątpliwości i wahania rozwieje osoba miła
Twemu sercu. Krytyczne
spojrzenie na Twój dom, wymaga przygotowania do podjęcia ewentualnych zmian.

Z ubiegłorocznymi planami postaraj się uporać
w miarę szybko. Nigdy
bowiem nie wiadomo czy początek roku nie przyniesie czegoś nowego
i równie ważnego.
J.J

Panna 23.VIII– 22.IX

Ryby 21.I-20.III

z hasłem

krzyżówka nr 2
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6,5-7,2. Ryby żywią się glonami,,
ale nie gardzą również pokarmem
płatkowatym z dodatkiem spiruliny.
Rozmnażanie w warunkach hodowlanych jest dość trudne. Parę
tarlaków wyodrębniamy ze stadka
i przenosimy do zbiornika t arliskowego z duża ilością grot (lub łupiny
orzechów kokosowych). Ikrę składają na liściach. Po około trzech
dniach następuje wylęg. Narybek
w początkowym okresie odżywia
się pokarmem wielkości pyłku.M.W.

Waga 23.IX– 23.X

Zabieganie, które Cię nie
opuszcza możesz ograniczyć
w każdej chwili, podejmując racjonalne kroki. Problemy życiowe powinny same się rozwiązać.
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ustnej, przełyku, żołądka, gardła, jamy
nosowo-gardłowej, wątroby, trzustki,
nerki, trzonu i szyjki macicy, pęcherza
moczowego.
W naszym kraju co roku wykrywa
się 13 tysięcy nowych przypadków

•Luty kiedy wiatrów i mrozów nie

HOROSKOP
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Spotkania z medycyną

roblem palenia tytoniu mimo wprowadzanych restrykcji przez urzędy
państwowe dotyka dużej części
naszej populacji. Nie jest to tylko problem z natury uciążliwych dla tych
osób które nie palą, ale czynnik sprzyjający wielu ciężkim chorobom.
Niestety wpływ na ich rozwój ma
również bierne palenie, czyli przebywanie w pomieszczeniach zadymianych przez palaczy. Do chorób
na, które jesteśmy narażeni z tego
powodu należą nie tylko te schorzenia, które związane są z układem
oddechowym ale i te o których w cale
byśmy nie pomyśleli.
I tak, w ostatnim czasie, na podstawie badań naukowych przeprowadzonych przez lekarzy amerykańskich
ustalono wpływ wieloletniego palenia
tytoniu na znaczny wzrost zachorowań
na raka jelita grubego. Poddano analizie 185 tysięcy osób w grupie wiekowej od 50 do 74 lat. Badania prowadzono przez 13 lat, u chorych, którzy
palili papierosy przez 40 lat lub dłużej,
potwierdzono wzrost ryzyka zachorowania na rak jelita grubego w stosunku do populacji nie palącej. Badania
te uzyskały potwierdzenie w decyzji
Międzynarodowej Agencji Badań nad
Rakiem w 2009 r., która włączyła ten
typ nowotworu do grupy 16 innych
związanych z paleniem tytoniu. Wśród
tej grupy wymienić należy: raka jamy
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również, że podobny wpływ ma picie
kawy i przyjmowanie kwasu foliowego
oraz wzrost zawartości wapnia w posiłkach.
Gdy zaobserwujemy niepokojące objawy w postaci pojawiającej się
krwi w stolcach, zaburzenia rytmu
wypróżnień, spadku masy ciała bez
konkretnej przyczyny, czy też oddawania ołówkowatych stolców,
niezwłocznie powinniśmy udać się
do lekarza. Pamiętajmy, że rak jelita
grubego na całym świecie zwłaszcza
w krajach wysoko rozwiniętych staje się
jednym z głównych problemów medycyny. Zapadalność na tą chorobę rośnie
co roku o 2%. Z dwóch grup przyczyn
(genetycznych i środowiskowych) na te
drugie mamy znaczący wpływ – o tym
proszę nie zapominać. 
ESKULAP

•W lutym wody wiele,

W lecie głodne nawet cielę.

•Gdy wiatr ostry w lutym wieje,
To rolnik ma dobra nadzieję.

•Gdy na Gromnicę z dachu ciecze,
Zima jeszcze się przywlecze.

•Gdy na Walka są deszcze,

Będzie ostry mróz jeszcze.
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1-18 utworzą hasło.
Poziomo: 1) Aleksander ros. konstruktor samolotu JAK, 2) słodki do
herbaty, 8) już nie bluzka a jeszcze nie
sukienka, 9) jednoroczna roślina z rodziny astrowatych, 10) dobre odżywianie, 11) bezbarwny łatwo palny gaz, 13)
port bałtycki, 16) pospolity grzyb jadalny, koźlarz, 17) wyspa na pd.-wsch.
Wybrzeżu Chin, 20) lepiony ze śniegu,
23) matka babki, 24) małe ozdobne pudełeczko, 25) turkot, 26) wyprawa myśliwska w Afryce Wschodniej, 27) to
pożegnanie bywa przykre.
Pionowo: 1) nazwa żółtego proszku
stosowanego w leczeniu czerwonki, 2)
gatunek rośliny z rodziny babkowatych,
3) imię męskie, 4) obchodzi imieniny
23 czerwca, 5) lejce, wodze, 6) ssaki
owadożerne żyją pod ziemią, 7) wróbelek,12) może być postępowania, 14) na
biżuterię, 15) w ręku sędziego, 17) element średniowiecznej fortyfikacji, 18)

po dodaniu sylaby – kcja oznacza coś
wymyślonego, 19) przyrząd na siłowni,
21) drapieżnik z rodziny łasicowatych,
22) też drapieżniki, 23) inna nazwa to
m.in. dagusa, karakan.

Karty z dopiskiem Krzyżówka nr 2
prosimy przesłać na adres redakcji do dnia
29 lutego 2016r. Prawidłowe rozwiązanie
będzie premiowane w drodze losowania
nagrodą ufundowaną przez Mazowiecką
Agencję Handlową Społem sp. z o.o.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 12
Poziomo: 1) tygodnik, 5) Popiel, 8)
Górski, 9) plastiki, 10) świdraki, 11) Artein, 13) okręt, 16) Metsu, 20) Ścibor, 23)
perillus, 24) Amerykan, 25) Morgan, 26)
Blinów, 27) lunapark.
Pionowo: 1) tęgość, 2) Gardiner, 3)
dekarz, 4) kopki, 5) prasa, 6) petit,7)
Euklides, 12) Rzym, 14) krochmal, 15)
Togo,17) teologia, 18) pilota, 19) ustnik,
21) baron, 22) Raków, 23) panel.
Hasło: Dwadzieścia pięć lat z czytelnikami.Nagrodę ufundowaną przez Garmond Press otrzymuje Jolanta Nowak
z Pruszkowa.
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