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Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Święto spółdzielców
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czerwca br. w zielonych ogrodach Centrum SzkoleniowoKonferencyjnego
„Samopomocy
Chłopskiej”
w
Warszawie-Miedzeszynie z okazji
Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyło się uroczyste spotkanie
świąteczne spółdzielców.
Początek był nietypowy, bowiem
najpierw wystąpiła grupa artystów-solistów Teatru Wielkiego w Łodzi, na
czele ze znanym śpiewakiem i dyrekto-

Nowe otwarcia placówek

Na Tamce
30 maja br, po gruntownym remoncie i całkowitej modernizacji, ponownie otwarto sklep nr 18 „Społem”
WSS Śródmieście u zbiegu ulic Solec
i Tamka. Jest on sklepem kategorii
„Lux”, przy zachowaniu kolorów czerwieni i żółci oraz jasnym oświetleniu
właściwym dla jego funkcjonalności..
W szerokiej ofercie znalazły się m.in.
oryginalne produkty greckie, produkty
ekologiczne i dietetyczne oraz szeroka
gama świeżych wędlin, wyrobów garmażeryjnych, serów, nabiału, warzyw i
owoców. Na uwagę zasługuje też imponujący dział alkoholi , ciast i słodyczy.
W sklepie można się też zaopatrzyć w
podstawowe artykuły chemii gospodarstwa domowego, jak również w czasopisma oraz parafarmaceutyki w ramach
programu Zdrowie na Lux . Z uwagi na
mistrzostwa EURO 2012, zorganizowano stanowisko z gadżetami i akcesoriami
dla kibiców. Podobnie, a jedną z wystaw
poświęcono tej imprezie.
Gościem uroczystości był wiceprezes
KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski.
Obecni byli przedstawiciele firm, które przeprowadziły prace remontowe,
modernizacyjne i instalacyjne. Jak
podkreśliła prezes WSS Śródmieście,
Anna Tylkowska – wszystkie z tych firm
sprawdziły się już w przeszłości, a dzisiaj
są już zaprzyjaźnione ze spółdzielnią i
gwarantują dobrą jakość.
Aranżację i wyposażenie placówki powierzono firmie Art-Form z
Warszawy, którą reprezentowała Grażyna
Twardowska .
Prezes Zarządu podziękowała również
załodze sklepu za przygotowanie placówki do uruchomienia w krótkim czasie, dodając, że wierzy w osiągnięcie jak
najlepszych wyników przez tę powiększoną placówkę. Załogę sklepu stanowią
kierownik Małgorzata Steckiewicz, jej
zastępczynie – Iwona Rząca, Dorota
Kucharska i Teresa Bajkowska oraz
sprzedawcy: Beata Klemba, Paweł
Gręda, Małgorzata Dzięcioł, Anna

Zacharska, Iwona Tworek, Maria Zając,
Ilona Lińska.
Podobnie jak przed remontem w placówce świadczone są usługi takie jak doładowania kont telefonicznych, parkingowych, biletów elektronicznych, przyjmowanie płatności rachunków, realizowanie
zamówień na kosze delikatesowe
C.B.

Na Targówku
To już drugi sklep WSS Wola na
warszawskim Targówku, położony w
świetnej lokalizacji tuż przy pętli autobusowej, wśród zieleni w środku dużego 18-tysięcznego osiedla Podgrodzie.
O otwarciu pierwszej części obiektu,
po błyskawicznym zaledwie tygodniowym remoncie i adaptacji w marcu
br. pisaliśmy w numerze kwietniowym
„Społemowca”. Warto podkreślić, że
przetarg na ten lokal, ogłoszony przez
Spółdzielnię Mieszkaniową Bródno,
wygrano pośród
renomowanych
wielkich sieci, że w pobliżu będzie
stacja metra Podgrodzie oraz że plan
aranżacji i wyposażenia sklepu został
opracowany własnymi siłami, pod ścisłym nadzorem prezesa Zarządu WSS
Janusza Szczękulskiego.

Na otwarcie 700-metrowego supernowoczesnego obiektu przy ul.
Krasnobrodzkiej 11, 30 maja br. przybyli
m.in. przewodnicząca rad nadzorczych
KZRSS „Społem” i Mazowieckiej
Agencji Handlowej „Społem” Anna
Tylkowska, wiceprezes Zarządu KZRSS
„Społem” i prezes Zarządu Krajowej
Platformy Handlowej „Społem” Ryszard
Jaśkowski, wiceburmistrz dzielnicy
Targówek Sławomir Antonik, prezes SM
Bródno Krzysztof Szczurowski i dyrektor
Osiedla Podgrodzie Adam Zawadil.
Aktu przecięcia wstęgi dokonali
Janusz Szczękulski i Sławomir Antonik,
którzy następnie wznosili okolicznościowe toasty szampanem. Burmistrz
życzył społemowcom wielu sukcesów
na lokalnym rynku, a załodze dobrych
obrotów i zysków. Dodał, że ta nowoczesna placówka na Targówku świadczy
o tym, że „Społem” wciąż prężnieje!
Cieszy go wysoki standard, budzącego
zaufanie handlu społemowskiego i jego
użyteczność dla mieszkańców. Natomiast
prezes WSS dziękował za dobrą współpracę bratniej spółdzielni mieszkaniowej,
swoim współpracownikom i załodze za
przygotowanie placówki oraz życzył
jej wysokich obrotów. Zapewnił że
sprawdzona marka „Społem” na pewno
nie zawiedzie mieszkańców dzielnicy.
Podkreślił, że funkcjonowanie placówki
jest przykładem dobrej współpracy polskiego kapitału – handlowców, dostawców, właścicieli budynków.
Do gratulacji i życzeń w imieniu
KZRSS „Społem” dołączył prezes
Ryszard Jaśkowski, który podkreślił
znaczenie dobrej współpracy spółdzielni,
akurat podczas Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości 2012, co jest symboliczne i stanowi dobry przykład dla innych.
To najwspanialszy moment do uruchomienia placówki przy współpracy dwóch
spółdzielni. Chwalmy się tym!
Na czele 24-osobowej załogi stoi
kierowniczka Agnieszka Szwaj. Przy
tłumnym otwarciu, któremu towarzyszyła znakomita kapela ludowa z Pilzna
MORSY, wyróżniły się firmy organizujące degustacje: Taurus, Wedel, Danone,
Hortex, McCafe, Raj Plus.
D.G.

rem Kazimierzem
Kowalskim.
Zaśpiewali oni pięknie zbiorowo Hymn
Państwowy a potem
Hymn Spółdzielców.
Po czym odbył się
przemiły
koncert
solistów, prezentujących bardziej i mniej
znane przeboje operowe i operetkowe.
– W tym roku nasze święto ma charakter szczególny,
bowiem przypada w
Międzynarodowym
Roku
Spółdzielczości, nad któ- Menadżerewie spółdzielcy ze „Społem”: J. Niedźwiedzki, G.
rego
obchodami Poznański, B. Szafrańska, J. Kraśniewski i G. Raniewicz-Lis.
w Polsce patronat
honorowy sprawuje Prezydent RP Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego
Bronisław Komorowski... To potwierPorozumienia
Związków
Zawodza, że Pan Prezydent jest przyjacielem
dowych, którzy pozdrowili serpolskiej spółdzielczości, powiedział
decznie spółdzielców. Środowisko
otwierając oficjalną część spotkania,
społemowskie reprezentowała liczna
dr Jerzy Jankowski, przewodniczący
grupa prezesów spółdzielni, na czele
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
z przewodniczącą Rady Nadzorczej
Rady Spółdzielczej. Wśród gości obecni
byli Olgierd Dziekoński, sekretarz staDokończenie na str. 3
nu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Jan

O lepszy, przyjazny świat
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czerwca br. w Sali im.
Stanisława Wojciechowskiego
w gmachu Pod Orłami
przy ul.Jasnej w Warszawie spotkali
się zaproszeni przez Wydawnictwo
Spółdzielcze i autora książki „O
lepszy, przyjazny świat” – Alfreda
Domagalskiego jego przyjaciele, koledzy, współpracownicy. Była to oficjalna promocja książki znanego działacza
spółdzielczego, prezesa Krajowej Rady
Spółdzielczej, byłego posła PSL.
Na uroczystość przybyli: Eugeniusz
Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu RP,
Jan Bury, poseł na Sejm RP i przeDokończenie na str. 3

Konkurs redakcyjny

Świadkowie 50-lecia
D

la uczczenia 50-lecia wydawania
„Społemowca Warszawskiego”
oraz Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości 2012, nasza redakcja
wspólnie z Komisją Historyczną
Warszawskiej
Spółdzielczości
Spożywców organizuje i ogłasza
Konkurs Redakcyjny p.n. „Świadkowie
50-lecia – moje najciekawsze przeżycia
związane z działalnością spółdzielni
„Społem” w latach 1962-2012”.
Oto jego zasady regulaminowe:
1. W konkursie mogą brać udział
wszyscy Czytelnicy „Społemowca
Warszawskiego”, nadsyłający swe
prace na temat zawarty w nazwie
konkursu.
2. Objętość prac jest nieograniczona.
Mogą one być przesyłane pocztą w
formie maszynopisów, albo zapisów
komputerowych na dyskietce, płycie
CD (również przesyłanych pocztą emailową). W ostateczności pocztą w
formie czytelnie pisanych rękopisów.
W przypadku rękopisów, wszystkie
nazwiska i imiona występujące w
tekście muszą być pisane dużymi,

drukowanymi literami. Prace należy
podpisywać własnym imieniem i nazwiskiem, wraz z podaniem adresu.
W przypadku użycia pseudonimu,
należy podać nazwisko, imię i adres,
z zastrzeżeniem tylko do wiadomości redakcji. Redakcja zastrzega
sobie prawo adiustacji tekstów.
3. Prace należy nadsyłać na adres
pocztowy redakcji: „Społemowiec
Warszawski” ul. Nowy Świat 53,
00–042 Warszawa, z dopiskiem
„Konkurs Redakcyjny”, albo pocztą
elektroniczną na adres: społemowiec@spolem.waw.pl, najpóźniej w
terminie do 30 września 2012 roku.
4. Ocena prac zostanie dokonana przez
Jury Konkursu, powołane przez
Prezydium Komisji Historycznej
WSS i redakcję „Społemowca
Warszawskiego”. Wyniki Konkursu
zostaną ogłoszone w IV kwartale 2012 roku. Dla najlepszych
prac przewiduje się nagrody.
Fragmenty tych prac będą publikowane na łamach „Społemowca
Warszawskiego”.
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SS Mokpol

Ceny szaleją!

1

lipca
zdecydowane zwycięstwo
Hiszpanów nad
Włochami 4:0 w supermeczu finałowym
zakończyło emocjonujące
rozgrywki
Mistrzostw
Europy
w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie.
Bilansu wzmożonego handlu w tych
dniach dokonują też handlowcy, w tym
społemowcy. Jedną z najciekawszych
inicjatyw handlowych w tym okresie
była mocno konkurencyjna promocja
towarów zorganizowana przez warszawską Spółdzielnię Spożywców Mokpol.
Z inicjatywy prezesa Zarządu SS
Mokpol Sylwestra Cerańskiego doszło
do rozmów między przedstawicielami
spółdzielni, dostawców i dystrybutorów
hurtowych.
W wyniku wspólnych ustaleń tych
trzech partnerów dokonało odpowiedniej
obniżki marży i cen producenta, co zaowocowało tym, że w okresie trwania EURO
2012, a więc w dniach 11-30 czerwca np.
w sklepie nr 273 przy ul. Dembowskiego
10 na Ursynowie oferowano ceny artykułów żywnościowych, zdecydowanie
niższe aniżeli w sąsiednich renomowanych wielkich sieciach, np. w Biedronce,
Marcpolu czy Piotr i Paweł.
Oferowano obniżone ceny kilkudziesięciu produktów pod hasłem „Koko
ceny spoko!”, „Ceny szaleją!”, np. przykładowo: ser Gouda o 37 proc.taniej, olej

kujawski o 29 proc niżej, herbatę Saga o
35 proc taniej itd.
Takie negocjacje trójstronne będą
kontynuowane w przyszłości, przy czym
co tydzień będą prowadzone z 3-4 producentami i dystrybutorami.
Jak mówi kierownik działu handlu
Grażyna Jakubiak, akcję promocyjną reklamowano na plakatach oraz w lokalnym tygodniku Passa, a nawet w Superexpressie.
Celem akcji było przyciągnięcie klienta nie tylko z pobliskiego osiedla, ale i
tego dalszego którego dzielą od sklepu
np. dwa przystanki metra, czy autobusu. I
to się w pełni udało! Warto powtarzać ten
sukces.
DG

WSS Śródmieście
en najbardziej wysunięty na
zachód kraj europejski w starożytności uznawany był za
„kraniec ziemi”. Portugalia zajmuje
ok. 15 proc. powierzchni Półwyspu
Iberyjskiego i graniczy wyłącznie z
Hiszpanią. W dniu 21 maja br. 50osobowa grupa spółdzielców udała
się samolotem na tygodniowy pobyt.
Program wycieczki był bardzo bogaty
i urozmaicony, zatrzymywaliśmy się
na noclegi w okolicach Lizbony, w
Fatimie i Porto. Po drodze, z autokaru
podziwialiśmy widoki i zwiedziliśmy
wszystkie najważniejsze miejscowości
i zabytki. Wyczerpujących informacji
udzielał nam pilot pan Leszek.

największych wypraw i odkryć geograficznych.
Alfama jest nastrojową dzielnicą
historycznych zabytków, labiryntem stromych, wąskich uliczek, po których jeździ
tramwaj nr 28 i jest duży ruch samochodowy. Fasady budynków ozdobione są
kolorowymi płytkami ceramicznymi.
Katedra Se` jest największą świątynią w
mieście, siedzibą biskupa, wybudowaną
w XII wieku przez pierwszego króla
Portugalii Alfonsa I Zdobywcę w stylu
romańskim, na ruinach starego meczetu.
Nowoczesna dzielnica EXPO została
wybudowana z funduszy europejskich
z okazji EXPO 98 oraz 500. rocznicy
odkrycia Indii przez Vasco da Gamę. Nad
miastem góruje Pomnik Chrystusa Króla,
liczący 120 m, wybudowany w 1959 r. na
wzór pomnika w Rio de Janerio. Po for-

Hotel Costarica de Costa położony
jest tuż przy plaży, pokoje z balkonami
i widokiem na ocean Atlantycki, aż
chciałoby się pobyć dłużej niż tylko dwa
noclegi. Lizbona jest stolicą i największym miastem Portugalii, położona na
siedmiu wzgórzach, przy ujściu rzeki
Tag do Atlantyku. W mieście są dwa
mosty: najdłuższy „Porte Vasco da Gama”
mierzy ponad 17 km oraz „25 kwietnia”
/2278 m/, który jest kopią mostu Golden
Gate w San Francisco. Został nazwany na
cześć Rewolucji Goździków. Żołnierze
odmówili strzelania do mieszkańców i
na lufy karabinów zatknęli goździki od
miejscowych kwiaciarek.
Do najważniejszych dzielnic Lizbony,
w których koncentruje się życie i najciekawsze zabytki miasta, należą: Baxia
– Dolne Miasto a zarazem centrum,
Bairro Alto – dzielnica eleganckich sklepów i restauracji, Belem – u ujścia Tagu,
Alfama – najstarsza z dzielnic, leżąca u
wybrzeża rzeki. W XVIII wieku miało
miejsce silne trzęsienie ziemi i tsunami,
po którym na nowo miasto odbudowano.
W dzielnicy Belem rozpoczynały się
największe odkrywcze wyprawy morskie. Pionierem był Henryk Żeglarz,
a najsławniejszym Vasco da Gama,
który opłynął Afrykę i odkrył Indie.
Na cześć żeglarzy wzniesiono Pomnik
Odkrywców. Podziwialiśmy Wieżę
Belem oraz Klasztor Hieronimitów
zbudowany w stylu manuelińskim,
na cześć króla Manuela I, za którego
panowania /1495-1521/ dokonano

sownym zwiedzaniu czekała nas degustacja słynnego ciastka lizbońskiego „pastel
de Belem” i mocnej, aromatycznej kawy
w maleńkiej filiżance.
Jadąc wzdłuż wybrzeża oceanu, mijaliśmy urokliwe miasteczka i wioski rybackie, m.in. Obidos ze średniowiecznymi
murami i krętymi uliczkami; Sintrę, gdzie
znajduje się wspaniały Pałac Królewski;
Batalha z zabytkowym klasztorem Matki
Boskiej Zwycięskiej. Przylądek Roca
jest uroczym zakątkiem i najdalej wysuniętym na zachód punktem Europy.
Ludność Portugalii jest wyznania katolickiego /96 proc./. Zwiedziliśmy katedry
i kościoły zbudowane przeważnie w stylu
gotyckim i romańskim, z przepięknymi witrażami, bogatymi rzeźbami i misternymi
zdobieniami. Miejscem kultu i pielgrzymek z całego świata jest Sanktuarium
Maryjne w Fatimie. Miejsce to skłania
do refleksji, szczególnie Polaków, gdyż
jest związane z osobą Jana Pawła II i
przepowiednią fatimską. Niezapomniany
i głęboko religijny charakter ma udział,
wraz z rzeszą wiernych, w uroczystym
wieczornym nabożeństwie różańcowym i
procesją światła.
W drodze do Porto, zwiedziliśmy
malowniczo położone na wzgórzu miasto
Coimbra, które w latach 1139-1385 pełniło rolę stolicy Portugalii. Nad miastem góruje Stary Uniwersytet, założony w 1290r.
i jest jednym z najstarszych uczelni w
Europie. Zaciekawili nas studenci w czarnych pelerynach, z naszytymi kolorowymi
odznakami. Stroje należą do tradycyjnych

T

Pod niebem Portugalii

MAH „Społem”

P

od takim hasłem w upalny
czerwcowy dzień przedstawiciele dziewięciu społemowskich
spółdzielni (WSS Praga Południe,
WSS Śródmieście, SS Mokpol, PSS
Grodzisk Mazowiecki, PSS Otwock,
PSS Legionowo, PSS Wyszków, SPC
Warszawa i PSS Pruszków) na zaproszenie Mazowieckiej Agencji Handlowej
wzięli udział w spotkaniu handlowym

najczystszych terenów Polski. „Naturalna
woda mineralna Augustowianka, to Twój
łyk wakacji” - od takiego hasła reklam o w e g o dyrektor handlowy firmy
Augustowianka Wojciech Suchocki rozpoczął prezentację uczestnikom spotkania swojej firmy i jej nowej rozszerzonej
o wody smakowe oferty. Przedstawił
walory zdrowotne produktów i ogromny
potencjał sprzedażowy firmy. Do promocji
bogatej w minerały wody włącza
się również MAH. Przez cały lipiec br.
emitowane będą w TVP Warszawa 20

Dobre, bo polskie

poświęconym bieżącej współpracy
handlowo-marketingowej. Spotkanie,
które odbyło się 18 czerwca br. w Sali
Kolegialnej budynku KZRSS „Społem”
– siedzibie MAH poprowadziła Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła, prezes Spółki.
W pierwszej części spotkania swoje
oferty handlowe zaprezentowali zaproszeni kontrahenci z branży napojowej,
mleczarskiej i mięsnej. Multimedialne
prezentacje wsparte zostały bogato zorganizowaną degustacją wyrobów pozwalającą przybliżyć uczestnikom wartości
smakowe i marketingowe produktów.
Jako pierwsza swoją ofertę przedstawiła
firma Unipolcom S.A., która od roku
1989 działa na międzynarodowym rynku
produktów mleczarskich. W swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów i
półproduktów wytwarzanych przez renomowane polskie zakłady mleczarskie.
Polskim produktem jest również woda
mineralna Augustowianka pochodząca z
zwyczajów uniwersytetu. Jedna ze studentek pozowała z grupą do zdjęcia.
Porto jest drugim pod względem
wielkości miastem Portugalii, słynącym
z wina porto i zamożności, dzięki pracowitości mieszkańców. Zwiedziliśmy
najważniejsze obiekty: katedrę, kościół
św. Franciszka i dworzec kolejowy z
zabytkowymi płytkami ceramicznymi przedstawiającymi słynne bitwy.
Odbyliśmy rejs statkiem po rzece Douro,
a następnie było zwiedzanie wytwórni
wina i degustacja wina porto.
W przedostatnim dniu wycieczki udaliśmy się do Santiago de Compostela w
Hiszpanii, najbardziej znanego hiszpańskiego ośrodka kultu i celu pielgrzymek.
Katedra stanowi sanktuarium św. Jakuba
i znajduje się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO. Niestety ulewny
deszcz nie pozwolił w pełni cieszyć się
urokami miasta.
Po przyjeździe do Bragi była słoneczna i piękna pogoda. Jest to jedno z
najstarszych miast Portugalii, kolebka
chrześcijaństwa na zachodzie Półwyspu
Iberyjskiego. Kościół Bom Jesus do
Monte tzn. Dobrego Jezusa na Górze
jest najważniejszym miejscem pielgrzymowania Portugalczyków. Do kościoła
prowadzą imponujące barokowe dwupoziomowe schody ze stacjami pasyjnymi.
Istnieje takie powiedzenie: BRAGA się
modli, PORTO pracuje, COIMBRA się
uczy, a LIZBONA baluje.
Uczestnicy przeżyli wspaniały tydzień
w Portugalii, za co wyrażają wdzięczność
i podziękowanie Zarządowi i Radzie
Nadzorczej. Każdego roku członkowie
Spółdzielni poznają najciekawsze miejsca i zabytki, są bogatsi o niezapomniane
wrażenia. Organizatorem wycieczki było
Biuro Turystyczne JANTER.
Tekst i foto:
IRENA CHOJNOWSKA

sekundowe spoty reklamowe zachęcające
potencjalnych klientów do zakupu wody
Augustowianka w sieciach sklepów
Społem spółdzielni zintegrowanych w
MAH.
Na zakończenie pierwszej części
spotkania prezes ZM Olewnik Anna
Olewnik-Mikołajewska wspólnie ze
Szczepanem Jankowskim dyrektorem
sprzedaży ds. sieci i handlu przybliżyli
słuchaczom znaną na rynku polskim
firmę z branży mięsno-wędliniarskiej.

SS Mokpol

P

Zakłady Mięsne Olewnik to grupa nowoczesnych zakładów produkcyjnych
gwarantująca wysoką jakość produktów
przy zastosowaniu tradycyjnych receptur
i najlepszych surowców. To symbol doskonałego smaku polskich wędlin.
Podczas ożywionej dyskusji z przedstawicielami spółdzielni prezes Anna
Olewnik przybliżyła zainteresowanym
strategię firmy dotyczącą dystrybucji i
sklepów firmowych. W przerwie kawowej
uczestnicy spotkania wymienili uwagi i
kontakty z zaproszonymi kontrahentami.
Druga część konsultacji handlowych poświęcona była współpracy
Mazowieckiej Agencji Handlowej ze
spółdzielniami. Pracownicy Spółki,
Henryka Brzezicka – dyrektor handlowy
i Dorota Zęgota – główny specjalista ds.
marketingu zaprezentowały i przybliżyły
szczegóły aktualnych i planowanych
na lipiec akcji marketingowo-handlowych przygotowanych dla spółdzielni.
W swoich wypowiedziach podkreśliły
konsekwentną realizację zaplanowanych
dużych kampanii reklamowych tj. reklamy telewizyjnej, reklamy na środkach
komunikacji miejskiej (autobusy, metro),
a także wydawniczej (plakaty, ulotki).
DOROTA ZĘGOTA

Wrocławskie klimaty

rogram dorocznej, trzydniowej
wycieczki dla członków i pracowników Spółdzielni Spożywców
Mokpol w dniach 29-31 maja br. był
bardzo bogaty i urozmaicony. Zaczął się
od zbiórki uczestników przy siedzibie
spółdzielni przy ul. Konstancińskiej 2.
Potem autokar biura turystycznego prima zawiózł wszystkich do Wrocławia.
Ale najpierw stanęli na przerwę obiadową w zajeździe na Polanie-Smardzów.
O godzinie 17 mokpolowcy zwiedzali już słynną Panoramę Racławicką,
monumentalne zbiorowe dzieło grupy
wybitnych malarzy polskich przełomu
XIX-XX wieku, przed wojną wystawiane
we Lwowie. Zawsze budziło ono patriotyczne emocje związane z dniami chwały
Powstania Kościuszkowskiego.
Po tych emocjach nastąpiło zakwaterowanie i kolacja w Domu Turystycznym
SOLO przy ul. Kwiskiej. A jeszcze tego
samego dnia, przed noclegiem, obejrzano pokaz grających fontann w Parku
Szczytnickim.
Następnego dnia, po śniadaniu, spotkali się z przewodniczką i zwiedzali
zbiory Galerii Sztuki Polskiej z okresu
XVII-XIX wieku, przeniesione tu ze
Lwowa, jak i wielu przesiedlonych po
wojnie mieszkańców tego pięknego
miasta „Semper Fidelis”. Mogli tez zachwycać się zbiorami Galerii Polskiej
Sztuki Współczesnej, jako że Wrocław
jest silnym ośrodkiem twórczym.
Później zwiedzano słynny, zielony
Ostrów Tumski z zabytkami katedralnymi, widząc je najpierw ze Wzgórza

Ceglarskiego.
Podziwiano
Bramę
Kluskową przy kościele św. Idziego, kościoły św. Krzyża i św. Marcina. Następnie
przejechano na Uniwersytet Wrocławski,
gdzie spółdzielcy obejrzeli słynną, barokową Aulę Leopoldina, w której odbywają
się największe uroczystości lokalne.
Po przejeździe na Rynek, można było w
czasie wolnym zjeść obiad np. w miejscowym browarze Spiż i spacerować wzdłuż
staromiejskich kamieniczek. Wśród nich
były słynne Jasia i Małgosi, Wrocławskich
Krasnali itd. Ponieważ była to środa, można
było tez odwiedzić teraz unowocześniony
zabytkowy dom handlowy Feniks, własność społemowskiej spółdzielni Feniks.
Autokar zawiózł uczestników także
na zabytkowy, obecnie pięknie odrestaurowany na Euro 2012 Dworzec Główny
oraz nowy stadion piłkarski, gdzie
odbywały się mistrzowskie mecze. Po
obiadokolacji był czas wolny, również na
spacery po Starówce.
Wracano z bogatymi wrażeniami, po
śniadaniu, odwiedzając z przewodnikiem
ogród japoński w Parku Szczytnickim,
słynną Halę Stulecia, kościółek św.
Nepomucena, czy wreszcie główny deptak - ulicę Świdnicką, plac Teatralny z
Operą i pomnikiem Chrobrego. Chwila
odpoczynku w kawiarence letniej poprzedziła wyjazd z miasta nad Odrą i powrót
do stolicy nastąpił wieczorem. Z wdzięcznością uczestnicy wycieczki dziękowali
za nią Zarządowi i Radzie Nadzorczej, na
ręce obecnej w autokarze przewodniczącej Bożenie Żejmo-Czerwińskiej.
Opr.red.
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l MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI 2012 l
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Święto spółdzielców
Dokończenie ze str. 1

KZRSS „Społem” Anną Tylkowską
i wiceprezesem Zarządu KZRSS
Ryszardem Jaśkowskim.
W swoim wystąpieniu Alfred Domagalski, prezes Zarządu KRS, podkreślił,
że w tym dniu polscy spółdzielcy łączą
się ze spółdzielcami na całym świecie.
A jest ich 800 milionów. To potężna siła,
która może odegrać wielką rolę w równoważeniu rozwoju świata, narażonego
na wstrząsy i zagrożenia. Tak było 150
lat temu kiedy rodziła się spółdzielczość
jako pozytywna odpowiedź oburzonych
na zagrożenia jakie stwarzał kapitalizm.
W obliczu biedy, trudnych warunków życia i pracy spółdzielcy postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce. Również dzisiaj
„Spółdzielnie budują lepszy świat”... To
właśnie jest przewodnią myślą proklamowanego przez ONZ Międzynarodowego
Roku Spółdzielczości 2012.
Grupa zasłużonych spółdzielców
otrzymało odznaczenia państwowe, przyznane przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. M.in. Złoty Krzyż
Zasługi otrzymał Jerzy Chylewski,
prezes GS SCh Wizan w Andrychowie.
Wręczając
odznaczenia,
minister
Olgierd Dziekoński zaznaczył: – Polska
spółdzielczość daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności, bo poprzez współpracę buduje zaufanie między ludźmi.
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
przypomniał nam o tych wartościach.
Kilkadziesiąt osób otrzymało wyróżnienia Krajowej Rady Spółdzielczej:
Oskar Spółdzielczości Polskiej, MenedżerSpółdzielca i Prymus 2012. Statuetkę
Oskara
otrzymał
m.in.
prezes
Krakowskiego Banku Spółdzielczego Jan
Czesak i prezes Związku Lustracyjnego
Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski,
zaś Prymusa m.in. Joanna Brzozowska
– kierownik Agencji Rozwoju i Promocji
Spółdzielczości ZLSP w Krakowie.

Natomiast wśród laureatów nagrody
Menedżer Spółdzielca znalazło się aż
pięciu prezesów spółdzielni „Społem”:
Jerzy Kraśniewski z PSS Feniks
we Wrocławiu, Jerzy Niedźwiecki
z PSS w Lidzbarku Warmińskim,
Grzegorz Poznański z PSS Jedność w
Lubartowie, Grażyna Raniewicz-Lis z
PSS w Poznaniu i Danuta Szafrańska

Podczas wesołego pikniku, w luźnej,
przyjaznej, pogodnej atmosferze spółdzielcy oglądali występy zespołu artystycznego Dereń z Domu Kultury SBM
Imielin w Warszawie. Degustowano
znakomite wyroby wędliniarskie GS SCh
w Szadku, piwo jabłonowskie, kupowano
ludowe wyroby w stoisku Cepelii. Nasze
koleżanki i koledzy z WSS Śródmieście

P
Grupa społemowców: A. Tylkowska, W. Iwański, D. Mioduszewska, J. Jankowski
(KRS) i E. Czajka-Jasińska.
z PSS w Śremie. Podobne statuetki
otrzymali m.in. Kazimierz Rybarz z SKR
w Gorzycach, Janusz Sienkiewicz z SM
Gocław-Lotnisko, Edward Biernacki
z Banku Spółdzielczego w
Wieliczce. Serdecznie gratulujemy!
Przewodniczący
Kapituły Nagród prof.
Bogdan Grzeloński powiedział: – Te wyróżnienia
świadczą, że spółdzielczość promuje dobre gospodarowanie. Odznaczonych
przedstawił dyrektor Centrum
Informacji i Promocji KRS i redaktor naczelny magazynu „Tęcza Polska”,
Stefan Zajączkowski. Uroczystość zakończył piknik spółdzielczy.

Przyjaciele Autora.

wodniczący Klubu Parlamentarnego
PSL, Henryk Cichecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia,
Mieczysław Kasprzak, wiceminister
gospodarki, Roman Malinowski, działacz ludowy, marszałek Sejmu w latach
1985-1989, Stanisław Brzóska, dyrektor
biura klubu parlamentarnego PSL. W
spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele świata nauki: prof. Stefan
Pastuszka i prof. Romuald Tutkowski
– autorzy przedmowy do książki, prof.
Romuald Grzeloński oraz dr Janusz
Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego. Obecna
była przewodnicząca Rady Nadzorczej
KZRSS „Społem” Anna Tylkowska.
Alfred Domagalski zabierając głos
podczas spotkania powiedział między
innymi: – To profesor Stefan Pastuszko
zwrócił uwagę, ze moje publikacje prasowe, nawet te sprzed kilkunastu lat, nie straciły na aktualności. Impulsem był również
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości,
który uświadomił brak książki, która by
mówiła o idei, wartościach i zasadach
spółdzielczości. Publikacje łączy jedna
myśl, jak urządzić świat, aby był bardziej
przyjazny dla ludzi i jakie powinno być w
nim miejsce spółdzielczości?
Prof. Stefan Pastuszko podkreślił
iż książka przedstawia prawdę o współczesnym świecie i wielkim wyzwaniu
przed jakim stanęła Europa i świat w
związku z postępującą globalizacją i jej
skutkami. Dr Janusz Gmitruk podkreślił przywiązanie autora do Podlasia i
Ziemi Kieleckiej – do regionów i ludzi
wśród których żył, uczył się i pracował.
Czytając książkę zaczynamy doceniać nie

Pod Uniwersamem

Wraz z kapelą ludową dyr. M. Szaciło (trzeci z lewej).

O lepszy, przyjazny świat

Dokończenie ze str. 1

WSS Praga Południe

tylko społeczną wrażliwość, ale równie
intuicję autora, który wyczuwa i często
wyprzedza myślami to co nas czeka,
ostrzega przed zagrożeniami.
Prof. Bogdan Grzeloński zaznaczył na
wstępie, że książka Alfreda Domagalskiego
pobudza do myślenia. Świat dąży do
dobrobytu i modernizacji zapominając o
tradycji i wartościach. Książka twierdzi,
że bez tego nie da się zbudować lepszego,
przyjaznego świata. Swoje wystąpienie
prof. Grzeloński zakończył pytaniem skierowanym do autora: – Co Pana zdaniem
trzeba zrobić w naszym kraju, aby pozyskać więcej zwolenników tych wartości,
więcej sympatyków spółdzielczości?
Odpowiadając
prof.
Bogdanowi
Grzelońskiemu, Alfred Domagalski
stwierdził, że problemem współczesnego
świata nie jest brak bogactw, czy ubóstwo.
Świat jest coraz bogatszy. Problemem jest
brak sprawiedliwego podziału tych bogactw. Jesteśmy świadkami koncentracji
nie tylko własności i bogactwa, ale także
władzy, która jest tam gdzie są pieniądze.
Pieniądze rządzą światem. Politycy boją
się reformować świat finansów, który jest
sprawcą głębokich kryzysów, bo nie chcą
stracić poparcia tego świata. Demokracja
musi jakoś temu zaradzić. Dlatego trzeba
mówić prawdę o współczesnym świecie,
jeśli chcemy go naprawić.
Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu RP, gratulując autorowi książki
zaznaczył, że Alfred Domagalski nie tylko od lat przypomina spółdzielcze wartości, ale również wskazuje na zagrożenia.
Wierzy, że książka stanie się podręcznikiem nie tylko dla polskich spółdzielców,
ale i dla polityków. To ważne w roku,
który ONZ ogłosiła Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości.
Opr.red.

zaprezentowali stoisko propagujące światową akcję pomocy UNICEF dla dzieci w
zrujnowanej wojną Gruzji. Fundusze są
zbierane poprzez sprzedaż w sklepach
tzw. Dobrych Dukatów pod hasłem
„Reszta w Twoich rękach”.
Wiele z nich sprzedano podczas pikniku.
Warto dodać, że spółdzielnia śródmiejska została
ostatnio wyróżniona, wśród
23 innych warszawskich
spółdzielni, nagrodą naczelnego redaktora popularnego
warszawskiego
tygodnika
„Południe” za prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, w tym
Izby Pamięci WSS.
Opr. D.G.

PSS Legionowo

N

rzy wejściu do największego
obiektu handlowego WSS Praga
Południe na Rondzie Wiatraczna,
SDH Uniwersam w piątek 29 czerwca
br. z okazji Międzynarodowego Roku i
Dnia Spółdzielczości 2012 oraz 75-lecia
„Społem” WSS Praga Południe odbył
się festyn z kiermaszem dla klientów
społemowskich sklepów. Od godziny
11 do 18 przy różnych stoiskach firmowych można było degustować wiele
produktów żywnościowych, a degustacjom i tanim zakupom towarzyszyły
występy kapeli ludowej Morsy z Pilzna
z okolic Rzeszowa. Skoczna muzyka
umilała czas licznym przybyłym dorosłym z całymi rodzinami i dziećmi,
emerytom, rencistom, młodzieży.
W tym miejscu również i w latach ubiegłych odbywały się imprezy spółdzielcze.
Pamiętam jedną z nich, kiedy to z okazji
jubileuszu WSS Praga Południe serwowano ciepłe potrawy ze społemowskiego
baru szybkiej obsługi. Jeden z prezesów
Krajowego Związku „Społem” spożył wtedy rekordową ilość porcji pierogów ze śmietaną… Dziś mieszkańcy południowopraskiej
dzielnicy także byli zachęceni do udziału w
festynie poprzez plakaty w witrynach sklepów i ogłoszenia w popularnym lokalnym
tygodniku „Mieszkaniec”, gdzie regularnie
znajdują gazetki cenowe spółdzielni.
Pod hasłem Międzynarodowego Roku

Na wycieczce i pikniku

a tegorocznym
Zebraniu
Przedstawicieli
PSS
w
Legionowie
prezes
Anna
Bocianowska mocno podkreślała, że
Spółdzielnia jest dla ludzi, zwłaszcza
dla jej członków i pracowników. Nie
były to czcze słowa. Legionowskie
„Społem” dba o dobry, integrujący
wypoczynek załogi, swoich członków i
emerytów.
12 maja br. członkowie Klubu Seniora
wybrali się na wycieczkę do Płocka,
wspólnie z seniorami z Klubu Seniora
działającym
przy
Stowarzyszeniu
Aktywni dla Łajsk. Zwiedzili płocką
starówkę, muzeum Ziemi Mazowieckiej,
katedrę i muzeum diecezjalne oraz wzięli
udział w „Pikniku Europa” na płockim
rynku. W drodze powrotnej odwiedzili
w Czerwińsku nad Wisłą sanktuarium
Matki Bożej Czerwińskiej. Seniorzy
zgodnie stwierdzili, że wycieczka była
bardzo udana i już planują kolejne jednodniowe wypady integracyjne.
26 maja br. na pikniku w nadleśnictwie Pomiechówek, z okazji

Międzynarodowego Roku Spółdziel-czości, świętowali pracownicy Spółdzielni
wraz z rodzinami. 52 osoby bawiły się
przy kominku, uczestniczyły w wielu
grach i zabawach zarówno dla najmłodszych jak i starszych, m.in. w przeciąganiu liny, biegu z jajkiem na łyżeczce,
wyścigu na kartkach, rozwiązywaniu

Spółdzielczości – „Spółdzielnie budują
lepszy świat”, klienci w pogodnej atmosferze korzystali z ofert partnerów gospodarczych „Społem”.
Już na samym początku rzędu stoisk
wyróżniało się stoisko bratniej „Społem”
PSS w Garwolinie, która na co dzień zaopatruje sklepy WSS Praga Południe w swoje
pieczywo i ciasta. Obecnie częstowano
wszystkich okazałymi pączkami, nadziewanymi dżemem truskawkowym, którymi
z apetytem zajadali się dorośli i dzieci.
Niedaleko także bratnia warszawska
Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, potentat na rynku warszawskim, proponowała
swoje chleby, bułki, ciasta i ciastka przeróżnego rodzaju. Obok pieczywa można było
przekąsić mięsne wyroby znanej już na
warszawskim rynku firmy Taurus z Pilzna,
w tym serwowane na gorąco pierogi z mięsem i ruskie, parówki, kiełbasy swojskie.
Dzieci chętnie jadły w ten ciepły dzień lody
z Zielonej Budki, czekolady Wedla, mleko
mikrofiltrowane z OSM Garwolin, również
dorośli sosy z Fanexu, soki z Białut i flaki
wołowe z Kotlina, gdzie produkuje się także inne gotowe dania. Smakowała też kawa
mrożona z Bachy i wędliny z Pandy.
Radosne twarze klientów i sprzedawców oraz organizatorów z WSS Praga
Południe świadczyły dobitnie o udanej
imprezie spółdzielczej.
DG
„ludzkiego supła” i w konkursie tańca.
Wszyscy zawodnicy otrzymywali nagrody, dla przegranych były to nagrody
pocieszenia.
Osłabione sportowym wysiłkiem organizmy wzmacniano potrawami z grilla,
które zaspokoiły najbardziej wymagające
podniebienia. Bawiono się od wczesnych
godzin popołudniowych do niemal północy. Uczestnicy wracali zmęczeni, ale
zadowoleni.
(jj)
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okotowscy spółdzielcy
zrzeszeni w Spółdzielni Spożywców
MOKPOL na dorocznym zebraniu
przedstawicieli dokonali bilansu ubiegłorocznej działalności. Podsumowanie
stało się jednocześnie bazą do nakreślenia zasadniczych celów na przyszłość.
Obradom przysłuchiwał się gość zebrania – Ryszard Jaśkowski – zastępca
Prezesa Zarządu Krajowego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców
„Społem”.

trzeba do udanych – każdemu dostały
się zasłużone pochwały. Pion finansowy
wyróżnił za to, że Mokpol stawiany jest
przez zewnętrznych audytorów za wzór
rzetelności w prowadzeniu księgowości,
dział handlu za inspirowanie pomysłami
producentów i dostawców, kadry oraz rachuba i płace chwalone były za skuteczne
pilnowanie pozycji kosztowej i dbałość o
pracowników, dział techniczny za szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych,
a informatyka za stworzenie niezwykle
pomocnego a zarazem bezpiecznego
systemu komputerowego, związkowcy i

dobrych kierowników bez dobrej załogi
– cały personel handlowy może stanąć do
wyróżnienia. Najlepsi z najlepszych czyli
perła w koronie mokpolowskich placówek handlowych to sklep numer 164 przy
ulicy Portofino.
Mokpol jest w opinii handlowców
swojej branży postrzegany jako firma z
którą warto handlować z racji rzetelności
i terminowości wykonania zobowiązań.
Jego broń w walce z konkurencją to dobre stoiska serwisowe, wysokiej jakości
garmażerka i mięso. W zanadrzu zaś – jak
podkreślał Sylwester Cerański – tajny oręż

Dyskusja toczyła się w klimacie optymizmu, ale optymizmu racjonalnego i
rozważnego. Czyż mogło być inaczej,
skoro wysoko ustawiona przez Radę
Nadzorczą poprzeczka zysku ( 1 893
000 zł) została zrealizowana w … 170
procentach! Marża uzyskana ze sprzedaży towarów wyniosła prawie 35 000 000
złotych osiągając tym samym ponad stuprocentową dynamikę.
Sylwester Cerański – Prezes Zarządu
Mokpolu – poprowadził swoje wystąpienie lakonicznie lecz dobitnie, w
stylu odprawy wojskowej. Każdemu
dostało się za swoje. A że rok zaliczyć

samorządowcy zaś za partnerską rolę w
rozwiązywaniu problemów tak firmy, jak
i pracowników.
„Trzeba było być linoskoczkiem by
stąpając po linie zawieszonej na wysokim poziomie planów dojść do celu”
– tak Prezes określił rolę kierowników
sklepów. Rzeczywiście, w walce z
konkurencją musiało starczyć im nie
tylko doświadczenia i wiedzy ale też
wyobraźni i zapału by stanąć w szranki
z szarżującymi na polski rynek dyskontami. I by wyjść z niej zwycięsko, czego,
niestety wielu mniejszym samodzielnym
sieciom już się nie udało. A że nie ma

czyli serdeczność w odniesieniu do klienta. Nie może być to sztampowa grzeczność, bo ta nie przekonuje. I pracownicy
sklepów dobrze to wiedzą, wystarczy jedna wizyta by samemu się przekonać.
Perspektywa przyszłości nie rysuje
się łatwo. Spółdzielnię czeka ciężki bój
o klienta. To pozwoli zrealizować cel
zasadniczy, czyli zapewnienie stabilnej
pracy jak największej ilości ludzi. Bo dla
Mokpolu zysk jest środkiem, nie zaś wyłącznie celem. Jak to winno być w spółdzielczości – tu los członków i pracowników jest najważniejszy. Szczegółowe
plany na następny rok przewidują po-

Wysoko ponad poprzeczkę

W

PSS w Legionowie Zebranie
Przedstawicieli
„Społem” odbyło 31
maja br. W spotkaniu wzięli udział:
prezes KZRSS „Społem” Jerzy Rybicki,
który jest członkiem legionowskiej
Spółdzielni, i któremu zebrani powierzyli prowadzenie obrad oraz prezydent
Legionowa Roman Smogorzewski.
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2011 roku złożyła prezes
Zarządu, Anna Bocianowska.
W 2011 roku działalność Spółdzielni
koncentrowała się przede wszystkim na
zwiększeniu sprzedaży i utrzymaniu dość
mocnej pozycji, na legionowskim rynku,
przy wciąż umacniającej konkurencji.
Handel detaliczny prowadzono w 8
sklepach. Handel hurtowy (napojów,
piwa i wina) prowadzony był tylko do
końca marca ub.r. Ważnymi elementami
działalności była produkcja piekarskociastkarska
oraz wynajem wolnych
powierzchni.
Sprzedaż netto osiągnięta z działalności detalicznej to niemal 16 mln
zł. Dynamika uzyskana w stosunku do
roku 2010 – 95 proc. Nie jest to wynik
satysfakcjonujący, ale, miały na niego
znaczny wpływ warunki pogarszającej
się koniunktury i powszechny spadek
sprzedaż . Spółdzielnia podejmowała
wiele działań – m.in. było to poszukiwanie bardziej efektywnych źródeł zakupu
celem realizowania lepszej ceny, wyższej
marży. Nawiązano współpracę z nowymi
dostawcami. Podpisano nowe umowy,
tzw. producenckie. Dyscyplinowano zakupy poprzez analizę rotacji.
Ponadto stosowano różnego rodzaju
działania marketingowe polegające m.in.
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czerwca br. w siedzibie
„Społem”
PSS w Otwocku obradowali przedstawiciele
miejscowej Spółdzielni, podsumowując
jej działalność w roku 2011. Prowadzenie
Zebrania powierzyli przewodniczącej
Rady Nadzorczej Jadwidze Michalskiej.
Po wysłuchaniu hymnu spółdzielczego i
podjęciu decyzji w sprawach formalnych,
sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółdzielni w 2011 roku złożyła prezes
Jadwiga Studzińska.
W 2011 roku Spółdzielnią kierował
Zarząd w dwuosobowym składzie: prezes Jadwiga Studzińska i wiceprezes,
główny księgowy Danuta Lichorowiec.
Działalność handlową „Społem” prowadziła w 13 dobrze wyposażonych
sklepach oferujących bogaty asortyment
towarów wysokiej jakości, miłą, fachową
obsługę;17 obiektów wynajmowała 55
dzierżawcom.
Sprzedaż detaliczna w sklepach na
koniec 2011 roku wynosiła 16536,2 tys.
zł, co stanowiło 90,2 proc. przychodu
działalności podstawowej. W stosunku
do roku 2010 nastąpił spadek o 4,4 proc.
Największy spadek obrotów wystąpił
w sprzedaży artykułami chemicznymi i
alkoholem.
Ze
względów
ekonomicznych,
Spółdzielnia zakończyła w ubiegłym
roku działalność handlową w dwóch
sklepach. Oba w ciągu ostatnich trzech lat
przynosiły straty. Sklep 66 został wynajęty dzierżawcy, który za wynajem uiszcza
czynsz w wysokości 3 tys. zł netto mie-

na centralnym uzgadnianiu dostaw, negocjowaniu dodatkowych ekspozycji,
wprowadzaniu nowych asortymentów, czy
degustacji. W wyniku tych działań pozyskane zostały znaczne wpływy – 437 tys.
zł (dynamika do roku 2010 – 125 proc.)
Wszystkie działania zmierzały do
tego, aby zwiększyć sprzedaż, pozyskać
klientów, uzyskać lepszą rentowność
placówek.
Aby utrzymać pozycję na legionowskim rynku Spółdzielnia prowadziła również działania pośrednie, wspomagające
sprzedaż. Była to reklama Spółdzielni
w telewizji lokalnej i miejscowej gazecie,
a także reklama artykułów spożywczych
na targowisku miejskim – tzw. promocje

szukiwania lokalizacji pod
nowe inwestycje, badanie
nowych źródeł przychodów,
poszerzenie zakresu projektu zarządzania kategorią,
poszukiwanie partnerów do
wspólnych zakupów towarów, kontynuację projektu
oceny jakości obsługi oraz
tworzenie nowego systemu
podnoszenia
kwalifikacji
pracowników.
Ryszard
Jaśkowski
– zastępca Prezesa Zarządu
Krajowego
Związku
Rewizyjnego
Spółdzielni
Spożywców „Społem” w
swoim wystąpieniu skierował do zebranych gratulacje
za utrzymanie niekwestionowanej drugiej pozycji w krajowym rankingu spółdzielni.
Przedstawiając sytuację w
KZRS wskazał na potrzebę organizowania się spółdzielni wokół
inicjatyw dotyczących dokonywania
wspólnych zakupów, wprowadzania programów lojalnościowych i tematycznych,
takich jak na przykład „Zdrowie na lux”.
W dalszej części zebrania przegłosowano uchwały zatwierdzające sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej,
podział zysku za rok miniony i kierunki
działalności gospodarczej na następny
rok. Oczywiste, że przy takich wynikach
tych działań, po weryfikacji,
na dzień 31 maja 2012r. zostało 127 członków z pełnym
udziałem.
– Uważam, że nasze logo
powinno się kojarzyć naszej
społeczności nie tylko ze sklepami, ze sprzedażą, z zyskiem
– stwierdziła A. Bocianowska.
– Spółdzielnia powstała
dla ludzi, dla jej członków i
chciałabym, żebyśmy byli tak
odbierani, że jesteśmy dla
ludzi i blisko ludzi. Dlatego
od wielu lat, wspieramy corocznie różnego rodzaju akcje,
organizacje, fundacje.

Dla ludzi i blisko ludzi
weekendowe; Na targowisku w czwartki
i soboty podawana jest informacja, że
„Społem” oferuje 2-3 produkty w super
niskich cenach; są to przede wszystkim
artykuły świeże, jak mięso, wędliny,
warzywa, owoce.
Poza tym , PSS w Legionowie wspólnie z MAH, reklamuje się w TVP.
We wszystkich sklepach stosowana
jest karta rabatowa. Przy zakupach każdy
klient może otrzymać od razu rabat. Na
Dzień Dziecka, wszystkim dzieciom,
które robią zakupy same lub z rodzicami,
rozdawane są lody.
Produkcja piekarska stoi na wysokim
poziomie. W sklepach „Społem” sprzedawane świeże pieczywo pochodzi tylko
z własnej piekarni. Piekarnia zaopatruje
także średnio 35 odbiorców zewnętrz-

nych, nie tylko z Legionowa, co najlepiej
świadczy, iż jej pieczywo jest cenione i
ma duży popyt.
Spółdzielnia wynajmowała w ub. roku
3400 m.kw. powierzchni handlowych i
magazynowych. Wpływy z tych wynajmów to 760 tys. zł.
Wartość majątku Spółdzielni wynosi
3,5 mln zł i jest on co roku powiększany;
w ub. r. o 350 tys. zł.
Średnia płaca w Spółdzielni za ubiegły
rok wyniosła 2454 zł i osiągnęła dynamikę 101,2 proc. do roku 2010.
We wrześniu ub.r. został powołany przy
Spółdzielni Klub Seniora. Przystąpiło do
niego 30 osób. Raz w miesiącu odbywają
się spotkania w siedzibie Spółdzielni.
Na koniec roku 2011 Spółdzielnia
liczyła 182 członków. W wyniku podję-

sięcznie. Dzierżawca
drugiego sklepu – 516
płaci
miesięcznie
1500 zł netto plus
400 zł za korzystanie
z wyposażenia.
Pozostałe
placówki
spożywcze
Spółdzielni codziennie oferują swoim
klientom
szeroki
asortyment towarów
spożywczych, przemysłowych, gospodarstwa domowego,
produkty
świeże
najwyższej jakości:
mięso, wędliny, drób,
nabiał,
pieczywo,

Na całokształcie działalności Spółdzielni
wynik finansowy za rok 2011 zamknął się
niewielką stratą. Nie ma ona jednak wpływu na dalszą działalność lub jej znaczne
ograniczenie. Taka też była opinia biegłego
rewidenta badającego bilans.
Podstawowe cele zakładane na ten
rok, to przede wszystkim utrzymanie
lokalnego charakteru placówek społemowskich, utrzymanie mocnej pozycji na
lokalnym rynku, jak również rentowności
Spółdzielni.
Kończąc swoje wystąpienie, prezes
Anna Bocianowska wręczyła wiązankę kwiatów, prezes Rady Nadzorczej,
Jadwidze Pietras, z podziękowaniem za
bardzo dobrą współpracę.
Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej złożyła Jadwiga Pietras.
44 tysiące złotych. W stosunku do roku
2010 koszty Spółdzielni zmniejszyły się
o 1,8 proc.
Drugi rodzaj działalności prowadzonej
przez PSS Otwock to dzierżawy. Obecnie
Spółdzielnia ma zawarte umowy z 55
dzierżawcami społemowskich obiekt ów.
Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2011
roku wyniosły 1795 tys. zł.
Korzyści płyną również z członkostwa
w Mazowieckiej Agencji Handlowej.
„Społem” Otwock ma 10 udziałów.
Dywidenda w 2011 roku to 7492,31 zł.
Ogólnie Spółdzielnia zamknęła rok 2011
wynikiem finansowym – 363 tysiące
złotych netto.
31 grudnia 2011 roku „Społem”
w Otwocku zrzeszało 396 członków,
których wartość udziałów wynosiła

Realizacja wytyczonych celów
owoce, warzywa. Jest to możliwe m.in.
dzięki dobrej współpracy z dostawcami,
jak również dzięki temu, że załogi sklepów znają potrzeby swoich klientów. W
sprzedaży pojawiają się również nowości
oraz artykuły po promocyjnych cenach.
Sklepy utrzymywane są w należytej
czystości, posiadają nowoczesny sprzęt
handlowy, gwarantują klientom fachową
,solidną obsługę.
Na dzień 31grudnia 2011 roku w
Spółdzielni było zatrudnionych 97 osób,
o 11 osób mniej niż ostatniego dnia 2010

roku. W detalu pracowało 10 osób mniej,
w administracji – jedna. Średnia praca w
2011 roku wynosiła 2.326 zł. W detalu
wzrosła o 4,6 proc., w pozostałych działach utrzymała się na poziomie 2010 r.
Jak co roku, znaczne środki wydatkowane były na remonty i bieżące naprawy,
wykonywane głównie przez pracowników brygady remontowo-budowlanej
PSS. W 2011 roku wyniosły one ponad
93 tysiące złotych. Natomiast wydatki
na środki trwałe, m.in. na zwiększenie
wartości budynków sklepów to ponad

229.312,74 zł.
W
Spółdzielni
działa
Koło
Spółdzielczyń, któremu przewodniczy
Wacława Maj. Panie spotykają się dwa
razy w miesiącu. W serdecznej spółdzielczej atmosferze obchodzone są takie uroczystości, jak imieniny i urodziny, Dzień
Kobiet, Dzień Seniora… Od Spółdzielni
członkinie Koła otrzymują drobne okolicznościowe upominki. W spotkaniach
Koła uczestniczą członkowie Rady
Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej

dokumenty te przyjmowane były jednomyślnie. Dyskusja, która je poprzedziła
nie skończyła się jednak wraz z zakończeniem obrad. W sposób niejako naturalny
przerodziła się w koleżeńskie spotkanie
przy kawie i herbacie, gdzie wymiana doświadczeń zawodowych płynnie mieszała
się z tematami osobistymi.
Tekst i foto:
JAROSŁAW ŻUKOWICZ
Rada odbyła w 2011 r. 7 posiedzeń
w trakcie których badano i oceniano
działalność Spółdzielni na poszczególnych odcinkach, analizowano na bieżąco wykonanie zadań gospodarczych i
finansowych. Spełniała swoje kontrolno-doradcze funkcje. Szczególnie dużo
uwagi poświęciła rentowności placówek
Spółdzielni, oszczędności kosztów, konkurencyjności rynku, poszerzaniu rynków zbytu, inwestycjom i remontom.
Przewodnicząca RN z dużym uznaniem mówiła o pracy Zarządu, jak i pracowników Spółdzielni, podkreślała ich
zaangażowanie i oddanie „Społem”.
– Nie musimy się wstydzić – powiedział
prezes J. Rybicki– Nasza Spółdzielnia
plasuje się w sferze stanów średnich.
Jesteśmy w peletonie, który nadaje rytm
całej naszej organizacji.(…) Biorąc pod
uwagę kryzys, silną konkurencję, ten
wynik, który Spółdzielnia osiągnęła jest
dobrym wynikiem, a ta kilkunastotysięczna strata, nie jest problemem, zwłaszcza
jeżeli weźmie się pod uwagę wydatki na
remonty. Wtedy w ogóle nie było by mowy
o stracie. Ale trzeba myśleć o przyszłych
latach i Zarząd słusznie postąpił.
Prezydent
legionowa
Roman
Smogorzewski z dużym uznaniem mówił
o legionowskim „Społem” , podkreślał
jego znaczenie dla miasta i dziękował za
duże zaangażowanie w sprawy miejscowej społeczności.
Zebranie zatwierdziło sprawozdanie
rzeczowe i finansowe, przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej i udzieliło
absolutorium prezes Zarządu Jadwidze
Bocianowskiej.
Tekst i foto: JANUSZ
JASTRZĘBSKI
i wielu zagrożeń, zwłaszcza dla spółdzielczego handlu, Spółdzielnia nadal
zamierza realizować wytyczone cele
utrzymania pozycji na rynku oraz przy
zaangażowaniu całej załogi wykonać
plan na rok 2012. Plan ten zakłada m.in.
osiągnięcie obrotu w detalu w wysokości
16.600 tys. zł, wpływu z dzierżaw – 1.850
tys. zł i uzyskanie kwoty zysku na poziomie 50 tys. zł.
Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej złożyła jej przewodnicząca
Jadwiga Michalska. 8 czerwca 2011 r.,
na Zebraniu Przedstawicieli został wybrany nowy skład Rady, liczący tak jak
poprzednio 7 osób. Oceniając działalność
Spółdzielni w 2011 roku Rada Nadzorcza
stwierdziła, że bilans Spółdzielni sporządzony na 31 grudnia 2011 r. jest zgodny
ze stanem faktycznym i ewidencją księgową. Prawidłowo i rzetelnie odzwierciedla wynik z działalności gospodarczej za
2011 r. oraz sytuację majątkową i finansową Spółdzielni.
Zgromadzenie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie finansowe z działalności gospodarczej za 2011 rok, udzieliło absolutorium prezes Jadwidze Studzińskiej
i wiceprezes Danucie Lichorowiec,
udzieliło skwitowania Radzie Nadzorczej
oraz podjęło szereg innych uchwał, w
tym dot. zmian w Statucie Spółdzielni.
Przedstawicielkami „Społem” w Otwocku
na Zjazd Przedkongresowy zostały
wybrane: Jadwiga Studzińska i Danuta
Lichorowiec.
Tekst i foto:
JANUSZ JASTRZĘBSKI
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czerwca br. na
dorocznym Zebraniu Przedstawicieli
p o d s u m o w a ł a
swoją
działalność
w 2011 r. „Społem”
WSS
Śródmieście.
Prowadzenie obrad zebrani powierzyli
Cecylii Przedpełskiej, przewodniczącej
Rady Nadzorczej. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. prezes KZRSS Jerzy
Rybicki, prezes MAH Jadwiga GarwołaWójtowicz, prezesi zaprzyjaźnionych
spółdzielni: Bogusław Różycki z WSS
Praga Południe i Hieronim Kobus z
PSS Garwolin. Po odśpiewaniu hymnu
spółdzielczego, uczczeniu minutą ciszy
zmarłych spółdzielców, i ustaleniach
formalnych dot. obrad, głos zabrała
prezes Spółdzielni, Anna Tylkowska.
– Miniony rok był kolejnym rokiem
walki o obroty i walki o klienta. Nie
udało się osiągnąć kwoty sprzedaży z
poprzedniego roku. Zrealizowana sprzedaż detaliczna w kwocie 103 mln zł, była
niższa w porównaniu do roku poprzedniego o 3,3 mln zł, osiągając dynamikę
96,9 proc. Biorąc pod uwagę ogólną
koniunkturę w gospodarce i handlu oraz
utrudnieniach w najbliższym otoczeniu
Spółdzielni, wynik taki należy uznać za
umiarkowanie zadawalający – powiedziała pani prezes.
Zarząd Spółdzielni podejmował wiele działań aby zapobiec niekorzystnym
tendencjom w spadku sprzedaży, aby
zminimalizować straty. Realizowana
była polityka handlowa m.in. poprzez
stałe poprawianie warunków zakupu u
poszczególnych dostawców, negocjowanie dodatkowych rabatów i upustów.
Prowadzona była świadoma polityka
asortymentowa. Stale analizowano i weryfikowano listy asortymentowych towarów, przestrzeganie podziału kompetencji
poszczególnych dostawców w zakresie
dostarczanego przez nich asortymentu i
utrzymywanie dyscypliny w tej dziedzinie w placówkach handlowych. Zasady
ścisłego przestrzegania przydziału określonych producentów do jednego dostawcy doceniają zarówno partnerzy handlowi
jak i pracownicy. Spółdzielni.
Podejmowano również szereg działań
marketingowo-reklamowych kształtujących pozytywny wizerunek Spółdzielni,
poprawiającej warunki sprzedaży i obsługi klientów.
Szczególnej poprawy wymaga działalność domów towarowych, które w 2011 r.
odnotowały duży spadek sprzedaży.
Dom Handlowy „Sezam” zrealizował
sprzedaż w wysokości 24, 9 mln zł, osiągając wskaźnik dynamiki 90,5 proc. Na
spadek wpłynęły inwestycje związane z
budową II linii metra. Zamknięcie ruchu
ulicznego, w tym komunikacji miejskiej
na ulicy Świętokrzyskiej, w sposób bezpośredni wpłynęło na zmniejszenie licz-
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społemowskiej restauracji „Gama”
31 maja br. odbyło
się Zebranie Przedstawicieli „Społem”
WSS Wola. Jego gościem, jak przed
rokiem, był zastępca prezesa Zarządu
KZRSS „Społem” Ryszard Jaśkowski.
Na przewodniczącą obrad wybrano przewodniczącą Rady Nadzorczej Henrykę
Stykowską, na jej zastępczynię Marię
Kucharską, a sekretarzem Agnieszkę
Niewiarowską. Po zatwierdzeniu porządku obrad wybrano komisje: mandatowoskrutacyjną oraz wniosków i uchwał. W
zebraniu wzięło udział 26 delegatów na
27 wybranych, tj. 96 proc.
W sprawozdaniu Rady Nadzorczej,
jej przewodnicząca Henryka Stykowska
podkreśliła bardzo dobre wyniki finansowe spółdzielni za rok 2011, mimo narastającej konkurencji, a przede wszystkim
zysk brutto w wysokości 1607 tys. zł. i
833 tys.zł netto. Przychody ze sprzedaży
wyniosły 101,5 mln zł. Fundusz udziałowy wzrósł 1037 tys.zł, tj. o 49 tys.zł,
a zasobowy do kwoty 16 mln zł, czyli
wzrósł o 3,3 mln zł.
Mimo występowania ujemnych zjawisk, takich jak brak rentowności dużej
części placówek, brak stabilności załóg,
niedobory remanentowe, co skutkowało

by klientów Bieżący rok wskazuje na to,
że ograniczenia komunikacyjne zarówno
dla pojazdów, jak i dla pieszych są jeszcze większe, a liczba klientów w dalszym
ciągu zdecydowanie spada.
Dom Handlowy „Hala Mirowska” zrealizował sprzedaż 22,1 mln zł, osiągając
dynamikę 89,1 proc. Wpłynęła na to m.in.
świadoma decyzja o likwidacji stoiska nr
5 bardzo pracochłonnego, a jednocześnie
nierentownego. Ponadto w Hali od 2010
r. prowadzony jest remont konserwatorski
elewacji i wejść. Okresowe wyłączanie
przejść, a także same prace remontowe
powodują duży chaos zniechęcający do
robienia zakupów.
Spółdzielnia kontynuowała korzystną współpracę z Mazowiecką Agencją
Handlową. Zaangażowanie kapitałowe
to 86 udziałów na ogólną wartość 215

towarowych oraz wypracowanie takiego
zysku, aby nie ograniczać prac remontowych i modernizacyjnych, a jednocześnie zapewnić środki na fundusze
własne w celu dalszego inwestowania i
rozwoju Spółdzielni; umocnienie pozycji
Spółdzielni na rynku poprzez zwiększanie oferty handlowej; podejmowanie
działań nakierowanych na społeczną
odpowiedzialność biznesu.
– Ważnym elementem polityki handlowej i marketingowej w roku 2012
będzie kontynuowanie ogólnopolskiego,
społemowskiego programu ekologicznego, przyjętego przez KZRSS „Społem”
– mówiła prezes A. Tylkowska. – Chcemy
aby nasze sklepy były postrzegane, jako te,
które sprzedają żywność smaczną, zdrową
i wysokiej jakości. Będziemy rozszerzać
ofertę asortymentową w zakresie wyrobów

Sukces mimo trudności
tys. zł, co daje Spółdzielni piątą pozycję i
udział w kapitale spółki 10,9 proc.
Pomimo mniejszych przychodów ze
sprzedaży detalicznej, znaczne środki
finansowe przeznaczane były na wydatki związane z rozwojem Spółdzielni.
W okresie sprawozdawczym, blisko 3,1

regionalnych, przygotowywanych według
tradycyjnych receptur, jak i innych produktów korzystnych dla zdrowia. Dużą uwagę
będziemy przywiązywać do działania na
rzecz środowisk potrzebujących wsparcia
i do pracy na rzecz członków Spółdzielni.
Będziemy popierać wszystkie inicjatywy,

mln zł wydatkowane były na inwestycje
i komputeryzację placówek. Wszystkie
nakłady inwestycyjne poza dotacjami,
finansowane są z własnych środków, bez
korzystania z kredytów.
Biorąc pod uwagę realia istniejące w
całej gospodarce, jak i możliwości samej
Spółdzielni, Zarząd uznał za szczególnie
ważne takie kierunki działania w 2012 r.,
jak: zwiększenie dotychczasowej wartości sprzedaży – w planie finansowym
założono osiągnięcie 103 mln 55 tys.;
dalsze przyspieszanie rotacji zapasów

które zmierzają do zwiększania więzi między członkami i pracownikami.
Uchwałą Zarządu zostały przyznane medale Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości: Cecylii Przedpełskiej
– z okazji 20-lecia pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Nadzorczej i Teresie
Sieradzan– Matuszewskiej – z okazji
50-lecia aktywnej pracy w samorządzie
spółdzielczym.
Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej złożyła Cecylia Przedpełska.
Rada odbyła 10 posiedzeń plenarnych

ujemnym wynikiem w handlu oraz należnościom od dłużników, to jednak dzięki
wielkiemu wysiłkowi i zaangażowaniu
Zarządu, prezesa i 500-osobowej załogi
osiągnięto pozytywny wynik. Złożyły się
na to trafne i udane inwestycje, wpływy z
wynajmu i z działalności bazaru.
Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że
prezes, zarząd i rada tworzą spokojną,
pełną zaufania atmosferę do pracy, co ma
wpływ na wykonywanie zadań, osiągane

ekonomiczne i finansowe. W handlu liczy
się tylko rentowność placówek i dlatego
spółdzielnia musi się rozstawać z dużą
częścią kierowników, po części wskutek
manka. Liczą się ludzie i dlatego nagradzano tych, co osiągali dobre wyniki.
Trzeba stosować „drapieżny” handel,
pozyskując klientów wszelkimi dostępnymi metodami. Elastycznie należy
stosować promocje cenowe i degustacje
dla klientów.

na których zajmowała się najważniejszymi zagadnieniami dot. działalności
Spółdzielni, m.in: wykonaniem planu
sprzedaży, planem finansowo-ekonomicznym za rok 2011, działalnością placówek
nierentownych, przyczynami nierentowności i programem poprawy wyników,
działalnością ekonomiczną – handlową
„Sezamu” i „Hali Mirowskiej”, zabezpieczeniem i ochroną mienia, realizacją
remontów i modernizacji placówek, efektami ekonomicznymi dzierżaw lokali biurowych i sklepowych, sprawami samorządowymi i członkowskimi. RN, 26 kwietnia 2012 r. podjęła uchwałę o przyjęciu
sprawozdania finansowego, pozytywnie
oceniła działalność Spółdzielni i uzyskane
w 2011 r., wyniki ekonomiczne i finansowe. Wysoko oceniła pracę Zarządu, fachowość i zaangażowanie wyrażając uznanie
i podziękowanie za osiągnięte wyniki w
całokształcie działalności Spółdzielni.
– Jesteście bardzo dobrą spółdzielnią.
Tak to oceniamy z perspektywy Zarządu
KZRSS, który zrzesza 262 spółdzielnie –
powiedział prezes KZRSS Jerzy Rybicki.
– Pani prezes powiedziała skromnie, że
wyniki z 2011 roku można ocenić jako zadowalające. Ja myślę, że można je ocenić
jako dobre, a nawet z plusem, dlatego, że
trzeba wziąć pod uwagę w jakich warunkach zostały osiągnięte… Działamy w
trudnych warunkach, dlatego utrzymanie,
czy nawet niewielkie osłabienie przychodu
Spółdzielni, to jednak sukces. (…) Dziękuję
też za ogromną aktywność, w waszej spółdzielni ciągle się coś dzieje, idzie akcja za
akcją. Bardzo umiejętnie wykonujecie też
funkcje integracyjne. Podkreślenia wymaga także wasza aktywność społeczna,
świadcząca, że nie tylko wynik finansowy
ma dla nas znaczenie, ale także ludzie,

często potrzebujący pomocy. Na ostatnim Zjeździe wasza Spółdzielnia została
wyróżniona statuetką „Innowacyjna
Spółdzielnia Społem” – to znaczy taka,
która idzie z nowoczesnością, modernizuje
sklepy, wyposaża je.
– Wasza Spółdzielnia jest dobrze zarządzana, bardzo dobrze prowadzona, i
w warunkach w jakich się znaleźliśmy,
Zarząd, przy udziale wszystkich pracowników, znajduje optymalne rozwiązania –
mówiła prezes MAH Jadwiga GarwołaWójtowicz. – Chciałam też podziękować
pani prezes Annie Tylkowskiej za niezwykle ofiarną i mądrą współpracę w ramach Mazowieckiej Agencji Handlowej i
przewodniczenie Radzie Nadzorczej.
Z uznaniem o działalności Spółdzielni
mówili także prezesi B. Różycki i H.
Kobus. Delegatka Leokadia Chrostek
przyrównała Spółdzielnię do fantastycznego statku, a prezes A. Tylkowską do
wspaniałego kapitana.
Zebranie przyjęło i zatwierdziło sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu
oraz sprawozdanie finansowe za 2011 r,
a także kierunki działania na rok 2012;
udzieliło absolutorium prezes Annie
Tylkowskiej i wiceprezes Małgorzacie
Klimas-Komorowskiej, dokonało podziału nadwyżki finansowej, upoważniło
Zarząd do działań zmierzających do utworzenia spółdzielni osób prawnych (dot.
ośrodka wypoczynkowego „Społem” w
Kołobrzegu). Zatwierdziło także wnioski z Zebrania: kontynuowania promocji
certyfikowanych produktów rolnictwa
ekologicznego, żywności korzystnej dla
zdrowia oraz produktów najwyższej jakości, a także kontynowania współpracy z
Krajową Platformą Handlową „Społem”
dot. systematycznego wdrażania produktów marki własnej w placówkach
Spółdzielni. Przedstawicielkami na Zjazd
Przedkongresowy zostały wybrane: Anna
Tylkowska i Cecylia Przedpełska.
Tekst i foto:
JANUSZ JASTRZĘBSKI

waga w myśleniu i działaniu. Wasze
nowe obiekty pokazują nowe oblicze
„Społem” w Warszawie, co ma znaczenie w Międzynarodowym Roku
Spółdzielczości 2012. Gospodarujecie
oszczędnie, racjonalnie, a dodatnie wyniki ekonomiczne plasują was w ścisłej
czołówce spółdzielni „Społem” w kraju.
Potrzeba koncentrować zakupy, aby wygrywać konkurencję, tak jak próbujemy
robić w Krajowej Platformie Handlowej
„Społem”, do której WSS Wola przystąpiła. Na koniec prezes życzył społemowcom dalszych sukcesów.
W dyskusji Maria Kucharska mówiła
o wychodzeniu naprzeciwko klienta,
który to styl przyjmuje prezes i zarząd
spółdzielni. Jako przykład podała udział
WSS Wola w święcie parafii przy ul.
Karolkowej, co zaowocowało wdzięcznością mieszkańców i podziękowaniem
biskupa Piotra Jareckiego. Trzeba zawsze
szukać dróg osiągania zysku, mimo trudności na rynku i coraz agresywniejszej
konkurencji. Jeśli handel przynosi czasem
słabsze wyniki, to należy intensywnie
inwestować, aby zyskiwać na wynajmie
obiektów i sprzedaży mieszkań. Naszym
atutem jest własność gruntów!
Z kolei Zofia Piętowska za największy sukces uznała utrzymywanie się na
trudnym wolskim rynku i że spółdzielnia

daje pracę 500 osobom. Dzięki zarządowi
i radzie panuje zgoda, nie ma sporów, co
buduje wspaniałą atmosferę spółdzielni.
Do tych głosów dołączyłem jako zwykły członek spółdzielni. Powiedziałem,
że ze swych obserwacji podczas otwarcia sklepu na Targówku i rozmów z
mieszkańcami wyniosłem bardzo dobre
prognozy co do wysokich wyników tej
placówki. Najbliższy supermarket jest
dość oddalony, a sklep otaczają wieżowce
i tuż obok jest pętla autobusowa. Wybór
więc tej placówki dzierżawionej na 10 lat
był niezwykle trafny i znakomity.
Przewodnicząca
obrad
Henryka
Stykowska i prezes Janusz Szczękulski
w odpowiedzi na głosy w dyskusji podkreślali, że wolska spółdzielnia chce
nadal umacniać swoją pozycje na rynku,
nawiązując do szczytnych tradycji spółdzielczych „Społem”.
Zebrani przyjęli szereg uchwał, w
tym udzielili skwitowania Zarządowi
w składzie prezes Janusz Szczękulski
i wiceprezes Eugeniusz Kułakowski,
zatwierdzili sprawozdania roczne, akceptowali inwestycje. Na delegatów na
konferencję przedkongresową Kongresu
Spółdzielczości wybrano Eugeniusza
Kułakowskiego i Marię Kucharską.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Wolskie efekty
wyniki i rozwój spółdzielni. 70 procent lokali jest już wykupionych. Realizowane,
zaawansowane już inwestycje przy ul.
Antka Rozpylacza i Wolskiej 96, wpływają na stabilny rozwój. Wniosek o absolutorium dla Zarządu i podziękowanie są
całkowicie uzasadnione.
Prezes Janusz Szczękulski, który
uzupełnił sprawozdanie Zarządu przesłane wcześniej delegatom na piśmie,
podkreślił, że najbardziej liczy się zysk
spółdzielni, który wykonano w 103 proc.
w stosunku do planu. Spółdzielnia stale
pomnaża swój majątek, a biegły rewident
pozytywnie ocenia wszystkie wskaźniki

W 2012 roku są i będą kontynuowane
wysiłki dla poprawy handlu, m.in. wskutek zakupu tanich towarów, programu
oszczędnościowego, otwarcia nowych
placówek, np. 700-metrowego sklepu
na Targówku przy ul. Krasnobrodzkiej.
Małe, kosztowne, nierentowne sklepy
będą zamykane, na rzecz rozwoju większych placówek. Dobre efekty pracy
pozwolą na spełnienie marzeń o lepszych
płacach załogi.
Działalność inwestycyjna będzie
kontynuowana – zapewnił prezes, co
napędza rozwój spółdzielni, np. inwestycja przy ul. Górczewskiej przyniosła
4 mln zł, podobnie przy ul. Redutowej .
Nie można zbywać majątku, ale go lepiej
wykorzystywać. Na koniec podziękował
serdecznie Radzie Nadzorczej za owocną
współpracę oraz załodze za osiągnięte
wyniki, co przyjęto oklaskami.
Gość zebrania, wiceprezes Zarządu
KZRSS „Społem” i jednocześnie prezes Krajowej Platformy Handlowej
„Społem” Ryszard Jaśkowski, pogratulował spółdzielcom bardzo dobrych wyników finansowych i pochwalił kierunek
rozwoju, obrany przez Radę i Zarząd
Spółdzielni.
W waszej działalności – powiedział
gość – dominuje osobowość prezesa,
jego pomysły, zaangażowanie, od-
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Maria Orsetti

promotorka spółdzielni
wśród kobiet

W

rozwoju spółdzielczości spożywców „Społem” na ziemiach
polskich w I połowie XX wieku
szczególną rolę odegrały trzy wybitne
kobiety: Maria Dąbrowska (1889-1965),
Maria Orsetti (1880-1957) i Wanda
Papiewska (1883-1974). Zapisały się
one wyjątkową aktywnością popularyzatorską, ideowym zaangażowaniem,
wielostronnością zainteresowań i dużymi
talentami realizatorskimi.
Po zaprezentowaniu w „Społemowcu
Warszawskim” Marii Dąbrowskiej, obecnie pragniemy przedstawić postać Marii
Orsetti, pionierki pracy spółdzielczej
wśród kobiet oraz inicjatorki, współzałożycielki i duchowej przywódczyni Ligi
Kooperatystek w Polsce, prawie przez
całe zawodowe życie związanej ze spółdzielczością spożywców „Społem”.

Lata młodości i fascynacji
spółdzielczością
Maria Paulina Orsetti urodziła się 22
czerwca 1880 r. w Świerzach nad Bugiem
– w Ziemi Chełmskiej. Była jedną z
trzech córek Teodora i Marii z domu
Jełowickiej. Pochodziła z zamożnej
rodziny ziemiańskiej, której protoplastą
był Włoch Gugliermo Orsetti, kupiec z
Lukki, przybyły do Krakowa w 1652 r., a
następnie osiadły w Jarosławiu. Rodzina
Orsettich spolonizowała się, a jej potomkowie wielokrotnie dawali dowody
polskiego patriotyzmu.
Edukację rozpoczęła najpierw w
domu. Potem uczęszczała do gimnazjum
rosyjskiego w Rydze, które ukończyła
ze złotym medalem. W 1910 r. ukończyła studia matematyczno-fizyczne w
Zurychu, następnie rozpoczęła studia
filozoficzne we Lwowie, a w lipcu 1915
r. ukończyła je w Brukseli doktoratem
pt.: „Socjalistyczne tendencje ruchu spółdzielczego”. Jej dyplom doktorski zdobiła
zaszczytna formuła: „Summa cum laude”
– „Z najwyższą pochwałą”.
Zainteresowanie Marii Orsetti spółdzielczością powstało w czasie studiów
we Lwowie, pod wpływem Edwarda
Milewskiego, lwowskiego działacza
spółdzielczego, który urzekł ją swoją
entuzjastyczną książką „Sklepy spółdzielcze” oraz robotniczych spółdzielni
belgijskich.
W czasie studiów w Belgii Maria
Orsetti związała się z grupą młodzieży,
która utworzyła Stowarzyszenie Polskie
im. Joachima Lelewela. Z jej inicjatywy
w ramach Stowarzyszenia powstała pod
jej przewodnictwem sekcja kooperatystyczna.
Tak samo jak Maria Dąbrowska, podziwiała rozwój spółdzielczości belgijskiej i
usiłowała doświadczenia tego ruchu przenieść na polski grunt. Zaczęła od listów
pisanych do „Kuriera Lubelskiego” o
osiągnięciach belgijskich kooperatyw, a
potem broszur.
Praktyczną działalność w spółdzielczości rozpoczęła w 1915 r. podejmując

pracę w sławnej Lubelskiej Spółdzielni
Spożywców w Lublinie, w Wydziale
Społeczno-Wychowawczym. W 1917 r.
redagowała czasopismo „Ku przyszłości”, wydawane przez LSS. Poza tym stale publikowała w czasopiśmie „Społem”
artykuły o spółdzielniach belgijskich.
W połowie 1917 r. Romuald
Mielczarski – dyrektor Warszawskiego
Związku Stowarzyszeń Spożywczych,
powierzył jej redakcję wznowionego po
wojennej przerwie czasopisma „Społem”.
Prowadziła ją przez dwa lata.
Od 1919 r. Maria Orsetti uczestniczyła w organizowaniu, a następnie w
działalności Związku Robotniczych
Stowarzyszeń Spółdzielczych, wchodząc
do pierwszej rady tego związku. Brała
też udział w powoływaniu w 1922 r.
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(WSM) – pionierskiej spółdzielni mieszkaniowej w Polsce, której pierwsze
osiedle w Warszawie na Żoliborzu było
również wdzięcznym polem do działania.
W tym czasie za granicą kobiecy
ruch spółdzielczy był już tak ukształtowany, że zrodziła się myśl powołania
Międzynarodowej Ligi Kooperatystek.
W 1921 r. władze ZPSS wydelegowały
Marię Orsetti do Bazylei na założycielski
kongres tej organizacji.
Jako znawczyni i gorąca zwolenniczka ruchu spółdzielczego na kongresie w
Bazylei została wybrana do pierwszego
Komitetu Wykonawczego (godność
tę piastowała przez 25 lat, do 1946 r.).
Wraz z Austriaczką Emmy Freundlich
i Angielką Honory A. Enfield stała się
pionierką pracy spółdzielczej wśród
kobiet w skali międzynarodowej. Co
trzy lata uczestniczyła w organizowanych zjazdach Międzynarodowej Ligi
Kooperatystek: w Wiedniu, Sztokholmie,
Paryżu i Zurychu.

Pionierka spółdzielczości
wśród kobiet
Całym sercem i swoją mrówczą
pracą służyła spółdzielczości konsumenckiej, do której zaliczano wówczas
również spółdzielczość mieszkaniową.
Największe jej zasługi łączą się z ogromną pracą włączania kobiet do praktycznej
działalności w ruchu spółdzielczym.
Jej ambicją było powołanie do życia
ogólnopolskiej spółdzielczej organizacji
kobiecej.
Najpierw postanowiła zakładać Koła
Kooperatystek. Sięgnęła do dobrze zorganizowanego środowiska, jakim była
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
na Żoliborzu w Warszawie. Uważała bowiem, że najpierw należy zorganizować
Koło Spółdzielczyń, którego statut oraz
działalność będą stanowiły wzorzec i pomoc dla rozbudzenia i rozwoju działalności spółdzielczej kobiet w całym kraju.
Z inspiracji Marii Orsetti przyjęto w statucie nazwę: Koło Czynnych
Kooperatystek. Celem koła było szerzenie rozumienia idei spółdzielczej

wśród kobiet, pozyskanie ich do czynnej
współpracy w ruchu spółdzielczym oraz
doskonalenie gospodarstw domowych
jako podstawowych komórek spółdzielczości. Koło mogło być założone, jeśli
przystąpiło do niego przynajmniej 15
kobiet. Członkiem mogła być każda
kobieta, która ukończyła 18 lat oraz zamieszkiwała na terenie działalności koła
i bezpośrednio lub przez rodzinę należała
do jednej z miejscowych spółdzielni.
Kładła wielki nacisk na słowo „czynnych”. Uważała, że każda członkini koła
powinna zobowiązać się do jakiejś pracy.
Dla biernych członkiń w kole nie było
miejsca.
Pierwszym i najważniejszym zadaniem koła na Żoliborzu było nawiązanie
współpracy z miejscową spółdzielnią
spożywców – „Gospodą Spółdzielczą”,
w celu udzielenia jej pomocy w podniesieniu gospodarki. Koło czuwało
nad działalnością sklepów „Gospody
Spółdzielczej”, organizując przy każdym
z nich Komitet Sklepowy. Nad działalnością komitetów czuwała z ramienia
koła Olena Hauboldowa. Okazało się, że
kobiety trafnie wskazywały na niedociągnięcia spółdzielni, co zarządowi spółdzielni bardzo pomagało w ich usuwaniu.
Formy
pracy
Koła
Czynnych
Kooperatystek na Żoliborzu zostały przyjęte przez inne koła w Warszawie – na
Pradze, Mokotowie i Woli oraz na terenie
całego kraju.

W Lidze Kooperatystek
„Społem”
Związek
Spółdzielni
Spożywców RP, który szukał jak najszerszego oparcia w masach członkowskich
– głównie wśród kobiet, powołał Komitet
Organizacyjny Ligi Kooperatystek, w
składzie: Olena Hauboldowa, Krystyna
Lichaczewska, dr Maria Orsetti, Maria
Rapacka, Stanisława Perkowska, Irena
Pieczyńska, Jadwiga Sochacka i Janina
Święcicka.
Po udanym kursie w Drohobyczu dla
działaczek spółdzielczych zainicjowano
Zjazd Założycielski Ligi Kooperatystek
w Polsce, który odbył się 24 listopada
1935 r.. W Zjeździe wzięły udział 123
delegatki Kół Kooperatystek, spółdzielni
spożywców i rolniczych, organizacji kobiecych, oświatowych, komitet organizacyjny i przedstawiciele prawie wszystkich
związków rewizyjnych spółdzielczych
mających swoją siedzibę w Warszawie.
Referat programowy wygłosiła dr Maria
Orsetti, który zakończyła następująco:
„Trzeba, aby w naszych szeregach zapanowała świadomość, że ani ruch spółdzielczy, ani żadne reformy gospodarcze,
choćby najmądrzej pomyślane, nie są
celem same w sobie, są jedynie środkiem
w walce o nowego człowieka, w walce o
wyzwolenie jego strony duchowej. Jeżeli
się to nam uda, to działalność naszą przeniknie ta iskra boża, zwana entuzjazmem,
która zdolna jest zdziałać cud. A wtedy
nie będzie nam już trudno wykrzesać

l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l
parafian i uczestników imprezy skierowano na ręce prezesa Zarządu WSS Janusza
Szczękulskiego.
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Na rzecz parafii

okazji 60-lecia ustanowienia parafii
św. Klemensa Hofbauera przy ul.
Karolkowej w Warszawie, 13 maja 2012r.
odbył się piknik okolicznościowy wokół
kościoła. „Społem” WSS Wola była jednym z wielu sponsorów pikniku. Namiot
z banerem firmowym cieszył się dużą popularnością. Specjalne podziękowanie od

Konkurs dla dzieci

iędzynarodowy Rok Spółdzielczości, a także co roku obchodzony 1 lipca Międzynarodowy Dzień
Spółdzielczości stały się tematem ogłoszonego przez WSS Śródmieście konkursu pt.”Społem WSS Śródmieście
członkiem międzynarodowej Spółdzielczości”. Do konkursu przystąpili podopieczni Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego TPD z Warszawy przy
ulicy Brackiej , w wieku od 10 do13 lat.
Na konkurs wpłynęło siedem prac indywidualnych oraz jedna dwóch autorów,
wykonanych z użyciem kredek, farb, flamastrów, krepiny. W trzech pracach dominującym elementem jest spółdzielcza tęcza.
Każdy rysunek zawiera znak Społem.
Biorąc pod uwagę pomysłowość, pracochłonność, przede wszystkim wyraźny
przekaz Komisja konkursowa wyróżniła
trzy prace :

– MARTY JACZEWSKIEJ (10 lat)
– ZAWSZE SPOŁEM – RAZEM TWORZYMY
PRZYSZŁOŚĆ (bez względu na wiek i płeć).
– HUBERTA SKARŻYCKIEGO (11
lat) – WSZYSCY WSPIERAJMY SPOŁEM
(Slogan dedykowany społeczności lokalnej, w której działa WSS Śródmieście).
– OLIWII GAWLIK ( 10 lat) „MYŚL
O BUDOWANIU LEPSZEGO ŚWIATA !”
(nawiązanie do hasła „Spółdzielnie budują lepszy świat”). (Jot.)
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Nasze małe EURO 2012

od tym hasłem 14 czerwca br.
Zespól Szkól Specjalnych nr 85 z
ul.Elektoralnej 12/14 zorganizował dla
swych podopiecznych doroczny piknik,
przy okazji otwarcia nowego boiska
piłkarskiego. Rozegrano na nim mecz z
udziałem dzieci oraz gości, w tym żołnierzy, księży, kibiców Legii. Występowały
zespoły muzyczne i taneczne „Kongo”,
„Shakira” oraz własny z muzyką cygańską. Podczas udanej, radosnej imprezy
spożywano smakołyki przekazane przez
WSS Śródmieście.

w sobie te cechy, które są warunkiem
pomyślności każdego poważnego ruchu
społecznego: gorącej odwagi, zimnej
rozwagi i żelaznej wytrwałości.”
Po Zjeździe odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Ligi.
Przewodniczącą Rady została dr Maria
Orsetti, wiceprzewodniczącą – Zofia
Bednarczykowa, a sekretarką – Olena
Hauboldowa. Rada powołała Zarząd w
osobach: Maria Rapacka – przewodnicząca, Wanda Radziejowska – zastępczyni,
Janina Święcicka – sekretarka, Stanisława
Perkowska – skarbniczka i Władysława
Pospieszyńska. Później, uchwałą Plenum,
do Zarządu została jeszcze dokooptowana
Wanda Bohdanowiczowa.
Liga Kooperatystek w Polsce przystąpiła do Międzynarodowej Ligi
Kooperatystek i w lutym 1936 r. przedstawicielka polskiej Ligi brała już udział w
posiedzeniu egzekutywy tej organizacji.
Jednym z jej głównych zadań była ścisła
współpraca z wszelkimi formami ruchu
spółdzielczego w Polsce. Liga podjęła
więc współpracę z centralnymi organizacjami spółdzielczymi, m.in. ze „Społem”
ZSS RP i z Bankiem Spółdzielczym
„Społem”, współpracę z radami okręgowymi i współpracę ze spółdzielniami.
Ponadto Liga Kooperatystek, której czołowymi działaczkami obok
Marii Orsetti były Maria Dąbrowska i
Wanda Papiewska, organizowała Koła
Kooperatystek oraz prowadziła wśród kobiet działalność edukacyjną, samokształceniową i oświatową. Ważnym działem
pracy była racjonalizacja gospodarstw
domowych i uczenie kobiet bardziej wydajnych i oszczędnych sposobów ich prowadzenia. Organizowano setki kursów
i pokazów z tego zakresu, opierając się
głównie na bezinteresownej pracy ochotniczek. Liga Kooperatystek wydawała też
systematycznie co miesiąc biuletyn.
Przed Zjazdem Założycielskim było 5
Kół Kooperatystek, a 1 czerwca 1936 r. Liga
liczyła już 43 Koła Kooperatystek, 9 sekcji
spółdzielczych przy Kołach Gospodyń
Wiejskich i 16 komitetów organizacyjnych
kół oraz liczyła 2.045 członkiń.
W czerwcu 1939 r. w pierwszym i
jedynym numerze „Spółdzielczyni”,
organu Ligi Kooperatystek w Polsce,
Maria Dąbrowska przyzywała kobiety
do udziału w ruchu spółdzielczym: „spółdzielczość to siła cicha i nieefektowna.
Jest jednak w niej heroizm i to ów rodzaj
heroizmu, który jest Polakom jak najbardziej potrzebny – heroizm wytrwałego
uporu, cierpliwości i solidności”. Na dwa
miesiące przed wybuchem II wojny światowej słowa te miały swoją wagę.
We wrześniu 1939 r., po napaści
Niemiec hitlerowskich na Polskę, Liga
i Koła Kooperatystek przerwały działalność oficjalną i prowadziły pracę w
konspiracji. Kooperatystki od samego
początku wojny włączyły się do walki z
okupantem.
W czasie okupacji Maria Orsetti
redagowała w „Społem” ZSS odbijane

Klub Działaczy Spółdzielczych

P

na powielaczu „Komunikaty dla rad
okręgowych”, których treść wykraczała
znacznie poza ramy zakreślone przez
władze okupanta. Przez kilka miesięcy
pracowała w charakterze referentki w
Oddziale „Społem” ZSS w Krakowie, po
czym na krótko zatrzymała się w Łodzi,
gdzie w 1945 r. skupiło się kierownictwo
organizacji spółdzielczych.

Działalność w Polsce Ludowej
W połowie 1945 r. dr Maria Orsetti
powróciła z Łodzi do Warszawy, obejmując w „Społem” Związku Gospodarczym
Spółdzielni RP dział zagraniczny, a potem sekretariat generalny Spółdzielczej
Komisji Zagranicznej. Z jej ramienia
redagowała wydawany przez „Społem”
ZGS
RP
miesięcznik
„Biuletyn
Zagraniczny” (od 1947 r. „Spółdzielczy
Biuletyn Zagraniczny”).
Po reorganizacji Związku w 1948
r. i rozwiązaniu Komisji Zagranicznej,
przeszła do Spółdzielczego Instytutu
Naukowego przy Centralnym Związku
Spółdzielczym. Pracowała tam w referacie spraw zagranicznych do czasu zawieszenia działalności instytutu. Następnie,
aż do ostatnich swoich dni, zajmowała
się, na zlecenie CZS, tłumaczeniem wybranych artykułów ze spółdzielczej prasy
zagranicznej i opracowywaniem na ich
podstawie informacji dla kierownictwa
ruchu spółdzielczego. Szczególnie śledziła nowe rozwiązania w spółdzielczym
handlu i wytwórczości za granicą, starając się przenieść najlepsze doświadczenia
na polski grunt. Wiele z nich wzbogaciło
na stałe polską praktykę spółdzielczą.
Kontynuowanie działalności Ligi
Kooperatystek w Polsce po II wojnie
światowej okazało się niemożliwe na
skutek odgórnych postanowień władz.
Dopiero pod koniec 1956 r. władze ówczesnej Ligi Kobiet powróciły do koncepcji Kół Spółdzielczyń.
W lipcu 1956 r. dr Maria Orsetti, za
długoletnią działalność w ruchu spółdzielczym, została uhonorowana Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego”.
Bolała nad ówczesnym niedostatecznym powiązaniem organizacyjnym
członków ze spółdzielniami. Widziała
konieczność wzmocnienia korzyści materialnych członków, zabiegała o przywrócenie zwrotów od zakupów. Ostatni
swój artykuł, napisany przed śmiercią,
poświęciła nowemu, opracowanemu
przez siebie, projektowi kontroli zakupów członkowskich.
Zmarła w Warszawie 27 maja 1957
roku. Spółdzielcy pochowali ją na
Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze
153, rząd 3, tuż obok kwatery, w której
spoczywa prezes „Społem” ZSS Marian
Rapacki oraz inni zasłużeni społemowscy
działacze.
KAZIMIERZ E. BENDKOWSKI

Podsumowanie roku

odsumowano rok działalności
Klubu Działaczy Spółdzielczych.
Sprawozdanie przedstawił prezes
KDS Bogdan Augustyn. O gospodarowaniu skromnymi finansami poinformował przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Jan Zegarek.
Klub, funkcjonujący przy Krajowej
Radzie Spółdzielczej, liczy obecnie 48
członków, po przystąpieniu Jerzego
Gorzelskiego, działacza Samopomocy
Chłopskiej.
W
okresie
sprawozdawczym przygotowano 7 spotkań,
w tym z prezesem KRS Alfredem
Domagalskim.Wrześniowe tradycyjnie
było poświęcone tematyce kombatanckiej; na spotkaniu poświęconym pamięci
Janiny Sikorskiej jej postać przybliżyła
prof. M. Konieczna-Michalska; a interesujące spotkanie z oficerem warszawskiej policji kryminalnej pomogło
zrozumieć istotę najbardziej „modnych”
obecnie przestępstw i przybliżyło sposoby skutecznego zabezpieczenia się
przed sprawcami; natomiast spotkanie
z lekarzem zaznajomiło z nowoczesną profilaktyką niektórych schorzeń.
Bogdan Augustyn podkreślił owocną
współpracę z Towarzystwem Spół-

dzielców, podejmowanie
wspólnych
inicjatyw
i
zachęcił do
ich kontynuo w a n i a .
Wy r a z i ł
serdeczne
podziękowanie KRS za
wspieranie
Klubu w różnych formach. B. Augustyn.
Podziękował
także kolegom z Zarządu i Prezydium za
solidny wkład pracy w działalność klubową, zaś wszystkim członkom za czynne
uczestnictwo w spotkaniach.
Na zakończenie spotkania
B.
Augustyn, podziękował obecnym za
przyjętą przez aklamację aprobatę dla
założo nych przez Zarząd kierunków
działania i za absolutorium finansowe.
Przekazał też wszystkim pozdrowienia
od walczącego z chorobą honorowego
prezesa KDS, dr. Tadeusza Kistryna.
Tekst i foto:
CEZARY BUNIKIEWICZ
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odczas
IV
Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w
Katowicach jeden z paneli odbywał się pod hasłem „Handel i dystrybucja w Polsce na nowym poziomie
konkurowania”. Według oceny jego
uczestników, zmiany demograficzne,
jakie czekają nas w najbliższych latach
i rozwój handlu internetowego to jedne
z największych wyzwań, jakie stoją
przed właścicielami sieci handlowych
w Polsce. Paneliści zastanawiali się, jak
prognozowane zmiany demograficzne,
takie jak migracja ludności do miast,
wpłyną na rynek pracy.

będzie następował i będzie się rozwijał
w kierunku franczyzowym, gdzie firmy
nie muszą inwestować dużych środków.
Raczej będą wykorzystywać lokale prywatnych przedsiębiorców.
Krzysztof Strobel, prezes Lewiatana
Śląsk oraz członek rady Polskiej Izby
Handlu nie uważa, że demografia przesuwa się w kierunku dużych aglomeracji.
W małych miejscowościach przyrost naturalny jest większy. Tam też inwestycje
w handel będą kontynuowane. Dochodzi
jeszcze parametr – gdzie ludzie zarabiają.
Sytuacja jest nieprzewidywalna w dłuższej perspektywie. Można się odnieść
do danych makro europejskich, gdzie
11 proc. ludności żyje z rolnictwa. U nas
jeszcze ok. 40 proc. ludzi mieszka poza
dużymi miastami.

Str. 7
klienta na hali sklepu, biorąc produkty z
tej samej półki, co tradycyjni klienci.
R. Tomaszewski uważa, że znacznie
lepszą perspektywę ma inna usługa, tzw.
„click and collect”, polegająca na zakupie
produktów w sieci i odebraniu ich osobiście w konkretnej lokalizacji.
– Klienci nie lubią robić zakupów
spożywczych. To jest męczące. Dlatego
dajemy im taką możliwość, że mogą
przez internet zamówić towar i odebrać
w drodze do domu. W Anglii są specjalne punkty odbioru, na przykład przy
skrzyżowaniach, autostradach. W Polsce,
na początku, klient będzie mógł odebrać
zakupy konkretnym sklepie – wyjaśniał
R. Tomaszewski.
Stanisław Krzaklewski, dyrektor projektu internetowego Alma24.pl wyraził

Wyzwania zmian demograficznych
Przebieg panelu omówiła na stronie www.portalspozywczy. 16-05-12,
Paulina Bełżecka.
Według Renaty Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i
Dystrybucji, wiele sieci przygotowuje
się do zmian demograficznych, by wyjść
naprzeciw temu zjawisku i już wdrożyło
różne rozwiązania, choćby przez remodeling sklepów pod kątem osób starszych.
– Reagujemy na bieżąco na zmiany i
na to, co klient od nas oczekuje – twierdziła R. Juszkiewicz.
Zdaniem Ryszarda Tomaszewskiego,
prezesa sieci Tesco Polska już teraz
trzeba brać pod uwagę, ilu ludzi będzie
mieszkać w mieście w przyszłości, czy
populacja będzie spadać, jak będzie wyglądać populacja pod względem wieku.
R. Tomaszewski zgodził się z tezą,
że w dużych miastach jest bezpieczniej
inwestować w supermarkety. Tam siła
nabywcza jest większa. Ale w małych
miejscowościach rozwój handlu też

l

Kolejne wyzwanie stojące przed
sieciami handlowymi to sprzedaż przez
internet.
Zdaniem R. Tomaszewskiego ta forma
sprzedaży niesie ze sobą wiele problemów. Na świecie jest niewiele firm, które
zarobiły na sprzedaży żywności przez
internet. Tesco jest jedną z nich.
Problemem jest m.in. infrastruktura
– popyt jest nieprzewidywalny i nie wiadomo, czy będzie można skutecznie go
zaspokoić, a dostępność produktu w magazynie musi być na poziomie 96-97 proc.
Prowadzenie sprzedaży z zamkniętego
magazynu, gdzie nie wiadomo, czy przez
kilka dni będzie popyt na dany produkt
oznacza, że trzeba sprzedawać produkty
kilkudniowe, co jest nie do przyjęcia
dla świeżych produktów spożywczych.
Dlatego, aby zarabiać na takiej sprzedaży trzeba to robić z istniejących dużych
sklepów, gdzie sprzedaż internetowa jest
tylko dodatkiem. W Tesco specjalni pracownicy będą dokonywać zakupów dla

przekonanie, że znaczenie kanału internetowego będzie rosło, kiedy coraz więcej sieci zacznie go realizować. Wartość
internetowego rynku spożywczego to 200
mln zł. Jest to znikoma ilość na ponad
200 mld wartości sprzedaży rynku spożywczego. Ale jest nadzieja, że ten kanał
będzie spopularyzowany dzięki wejściu
w ten kanał dużych graczy.
Uczestniczący w spotkaniu wiceminister gospodarki odpowiedzialny za
handel i usługi, Dariusz Bogdan przedstawił prognozy, według których handel
internetowy będzie rósł ok. 15 proc., ale
w branży spożywczej tylko o 5 proc.
Zaproponował uczestnikom handlu
wspólne działania na rzecz rozwoju handlu internetowego – zawiązanie klastra,
który mógłby skorzystać ze środków na
rozwój sprzedaży internetowej. Można
by zrobić wspólną promocję, wspólny
transport, wystandaryzować produkty.
(oprac. jmj)

Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l

Nie będą pod w ó j n i e k a r a n i
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maja 2012 r. Sejm uchwalił.
ustawę o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych.
Prezydent podpisał nowelizację 25
maja br. Ustawa weszła w życie 31 maja
2012 r.
Nowelizacja
przepisów
została
spowodowana przez wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 18 listopada 2010 r.
Trybunał Konstytucyjny orzekł w nim,
że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu karnego,
dopuszczające wobec tej samej osoby
fizycznej, za ten sam czyn dwa rodzaje
sankcji – odpowiedzialność za wykrocze-

nie oraz tzw. opłatę dodatkową – są niezgodne z Konstytucją RP oraz wiążącymi
Polskę umowami międzynarodowymi.
W poprzednim stanie prawnym
obowiązującym do 30 maja br., za nieopłacenie składek ZUS mógł wymierzyć
płatnikowi tzw. dodatkową opłatę, w wysokości do 100% nieopłaconych składek
Niezależnie od tego, sąd mógł ukarać
płatnika karą grzywny w wysokości do
5000 zł Jeżeli natomiast nieopłacenie
przez płatnika składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne doprowadziłoby do naruszenia praw pracownika
wynikających ze stosunku ubezpieczenia społecznego (np. prawa do pomocy

medycznej lub prawa do emerytury bądź
renty), płatnik mógł zostać skazany za
to przestępstwo nawet na karę grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2
.Nowelizacja ta nie likwiduje przepisu o dodatkowej opłacie. Oznacza, to
że ZUS nadal będzie mógł ją nakładać
na płatników. Będzie to możliwe tylko
wtedy, gdy nie toczy się postępowanie w
sprawie o przestępstwo lub wykroczenie
dotyczące nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości.

torem i przedstawił sporo
ciekawych obrazów. Pan S. nie
nosi tytułu „profesora”, stąd
i ceny wejścia na jego widowiska są…
skromniejsze”.
Po takiej prasowej interwencji sytuacja się odwróciła. Siedlecki był oblegany, „profesor” Becker stracił znaczną
część widowni.
„Konferencje magnetyczne” Donata,
redaktora „Revue Internationelle de
Magnetisme” odbywały się w sali
ratuszowej. Jego występy poprzedziło studium doktora Ochorowicza pt.
„Doświadczenia magnetyczne (Donato

jest rzeczywiście ładna i nauczająca, byle
tylko umiano ją oglądać”.
Gdy wieczorami robiło się nieco
chłodniej warszawiacy wylegali na ulice
i balkony, by podziwiać kometę, która
ukazywała się wyraźnie, od 24 czerwca,
w północnej stronie nieba, i straszyli się,
że zwiastuje ona koniec świata.
Jak przystało na przyzwoitą kanikułę,
nie mogło się też obyć bez sensacji kryminalnej. Otóż znany finansista Landau,
wysyłał pieniądze za granicę nie pocztą,
ale przez swojego 72-letniego oficjalistę
Szmereka Reicensteina. I oto pewnym
razem oficjaliście skradziono 150 tys.

Warszawo, ty moja Warszawo

P

oczątek lipca 1881 r. w Warszawie
był nie tylko upalny, ale i pełen
sensacji. Dla tych, którzy jeszcze
nie uciekli na letniska z piekącego rozgrzanymi murami i rozpalonym słońcem,
miasta, rozrywek było aż na nadto.
Tylko w jednym tygodniu występowało
tu dwóch magików, jeden magnetyzer,
jedno medium, kilkudziesięciu „magnetycznych” współpracowników; była
wystawa sztuki stosowanej do rzemiosł,
a na dodatek – wzbudzająca największą
sensację – kometa!
Magicy, to Niemiec, „profesor”
Becker oraz Polak, Antoni Siedlecki.
Becker – „Znakomity magik magnetyzer
„(tak można było wyczytać na afiszach)
dawał swoje widowiska w Dolinie
Szwajcarskiej od połowy czerwca, natomiast Siedlecki występował w teatrze
Małym przy ulicy Daniłowiczowskiej, a
od 9 lipca w Teatrze Wielkim. Na popisy
Beckera początkowo przychodziły tłumy,
sala gdzie występował Siedlecki świeciła
pustkami.
Wszystko zmieniło się, gdy zabrała
się do tego problemu prasa. „ Kurier
Codzienny” zaczął mocno akcentować polskość Siedleckiego, a „Kurier
Warszawski” pisał: „Widocznie mamy
za wiele pieniędzy. Dowodzi tego tłum
amatorów białej magii, który szturmował wczoraj do drzwi (…) w sali
Szwajcarskiej Doliny, gdzie miało odbyć
się przedstawienie profesora (czego?)
Beckera” Ceny były bardzo wygórowane: 2 rs, 1,50 i 1 rs, stojące 50 kop. I to
wszystko, ażeby zobaczyć, jak się zegarek
przemienia w królika, wybrana przez kogoś karta ukazuje się na końcu szpady.
Zaiste, ciekawe widowisko i warto,
ażeby Warszawa na nie tysiące rubli wydawała. (…) Lepiej o wiele wyszli ci, co
pośpieszyli na widowiska p. Siedleckiego,
który okazał się zręcznym prestidiga-

Opracowała:
MONIKA BOBKE

Kanikułowe sensacje
i Lucylla)”, które aż w czterech numerach drukował „Kurier Warszawski”.
Magnetyzer doświadczenia wykonywał
na swoim medium – Lucylli oraz na
chętnych spośród publiczności, a dziennikarze i lekarze sprawdzali zachowywanie się mediów i oceniali prawdziwość
doświadczeń.
Wystawa Dzieł Sztuki Zastosowanej
do Przemysłu została otwarta w pałacu Brühlowskim w połowie czerwca i
trwała do 17 lipca, ale jak pisał „Kurier
Warszawski” – „Publiczność wysypawszy
trzyrublówki i rublówki na cuda pana
Donato, nie ma już, biedaczka, dwuzłotówek na „wystawę sztuki stosowanej do
rzemiosł” i dlatego odwiedza ją półgębkiem. W każdej sali znajduje się więcej
dozorców aniżeli gości, a okazów to już
chyba więcej aniżeli włosów na wszystkich głowach.
Szkoda – podwójna szkoda!... Naprzód
cel wystawy zasługuje na najgorętsze
poparcie, ponieważ ma ona być zawiązkiem stałego muzeum sztuki stosowanej
do rzemiosł, które wlałoby nową duszę
w nasze bardzo zacofane produkcje rękodzielnicze. A po wtóre – sama wystawa

rubli. Landau oskarżył go o rabunek, a
wraz z nim do kozy zostali zamknięci,
jego wnuk Szlama Reicenstein i zięć,
jubiler Działoszyński. Przesiedzieli w
ciupie 5 miesięcy, aż w lipcu przyszło
szczęśliwe rozwiązanie. Okazało się,
że sprawcami napadu byli dawni lokaje
Landau: Grzegorz Rutkowski i Ludwik
Rosiński oraz majster ciesielski Sommer.
Pieniądze rabusie ukryli częściowo na
Powązkach, w grobie córki Rosińskich,
a częściowo zakopali w stodole za
Kawęczynem. Rutkowskiego zadenuncjowała siostra jego konkubiny, gdy nie
chciał jej udzielić 8 rubli pożyczki.
Prasa warszawska użalała nad losem
Reicensteina i jego krewnych, i używała
sobie na Landau, który w ramach rekompensaty niesłusznie oskarżonym wypłacił
im tylko 1350 rubli, co dawało każdemu
90 rubli za miesiąc niesłusznej odsiadki.
Takimi problemami żyła tego roku
upalna Warszawa, gdy tymczasem w
mieście pojawiły się prawdziwe zagrożenia związane m.in. z przechowywaniem
żywności. Ale o tym w następnym odcinku.
JASJAN

CO PISZĄ INNI?
„Samorządy będą wspierać rozwój
handlu tradycyjnego” informował portalspozywczy.pl, 06-06-2012 r.
W ramach kampanii społecznej „Tu
mieszkam, tu kupuję” zainicjowanej
przez Makro Cash and Carry Polska,
opracowano „Dekalog Wsparcia Handlu
Tradycyjnego” .Dekalog przeznaczony
jest m.in. dla samorządów. Jego założenia to:
– Odpowiednia polityka podatkowa
i zachęty finansowe dla osiedlowych
sklepów, w tym obniżki w czynszu dla
osiedlowych sklepów o istotnym znaczeniu dla lokalnej społeczności.
– Odpowiednie planowanie przestrzenne uwzględniające tzw. lokalne
plany rozwoju handlu (ang. local retail
plans).
– Wsparcie szkoleń i doradztwa dla
lokalnego biznesu. edukacja nt. przedsię-

Brytanii (osoby, które dbają o rozwój
osiedlowego handlu).
– Zapewnienie zasad sprawiedliwego
handlu i uczciwej konkurencji, przede
wszystkim w zakresie produkcji oraz
przestrzegania praw pracowników.
„Sieci handlowe chcą obniżyć koszty. Przekazują elektrowniom odpady
żywnościowe” pisał Biznes.Onet.pl za
Bloomberg 11-06-2012.
Największe brytyjskie sieci supermarketów, między innymi Wal-Mart Stores,
przekazują elektrowniom głowy ryb,
tłuszcz ze smażenia kurczaków i inne odpady żywnościowe, żeby obniżyć opłaty
za usuwanie śmieci.
Tesco, największa brytyjska sieć
detaliczna, razem z Marks & Spencer
Group, Waitrose należące do John
Lewis Partnership, William Morrison
Supermarkets i J Sainsbury sprawdzają,
jak mięso i ryby, olej spożywczy i resztki
kanapek mogą obniżyć rachunki za energię i koszty wywożenia śmieci na wysypiska, jeśli przekaże się je elektrowniom.

Wsparcie dla handlu
detalicznego

biorczości, marketingu i stowarzyszania
się oraz konieczności wzrostu konsumpcji lokalnych produktów.
– Działania promocyjne idei dokonywania zakupów w lokalnych sklepach,
prowadzone przy wsparciu gmin, np.
udział przedstawicieli samorządów w
spotkaniach z kupcami, konkursy tematyczne, edukacja społeczności lokalnej
oraz debaty z liderami opinii i mediami
w regionie.
– Nagradzanie dobrych wzorców
(ang. best practices) w zakresie lokalnego rozwoju handlu i jego promocji.
Wskazywanie i wyróżnianie samorządów, w których wprowadzone zostały
mechanizmy wspierające rozwój lokalnego handlu, udział lokalnych kupców
w ogólnopolskich konkursach i rankingach, wyznaczających standardy w tym
zakresie.
– Badanie potrzeb lokalnych społeczności podczas planowania strategii rozwoju samorządu, ogłaszania przetargów
na zamówienia publiczne oraz działań
promocyjnych dla samorządu.
– Tworzenie tzw. shopping and buying
experience – czyli zakupów opartych
na regionalnych produktach i punktach
handlowych o wyjątkowej atmosferze.
Prowadzenie konsultacji społecznych z
interesariuszami rozwoju lokalnego handlu w samorządzie.
– Ustalanie warunków zamówień
publicznych tak, aby uczestnictwem w
przetargach zainteresowani byli również
mali kupcy np. małe powierzchnie pod
wynajem, dłuższy czas wynajmu powierzchni (określony czas sprzyjający
inwestycjom), gwarancje stabilności
czynszu.
– Wprowadzenie funkcji urzędników
dbających o handel w regionach wzorem
neighberhood retail managers z Wielkiej

Firmy na całym świecie zainwestowały w ciągu ostatnich pięciu lat około 18,2
miliardów dolarów w branżę zamiany
odpadów na energię, jak wynika z danych
Bloomberg New Energy Finance. Waste
Management, największy w Ameryce
Północnej przewoźnik odpadów kupił
udziały w ośmiu firmach opracowujących systemy pozyskiwania energii,
paliwa i chemikaliów z odpadków. W
Brazylii miasta budują piece do spalania
śmieci, gdzie w procesie spalania pozyskuje się energię.
„Branża dostaw wody szykuje
podwyżki” donosił portalspozywczy.pl
11-06-2012 r.
Pomimo istotności wody dla organizmu i zalet dostaw wody do biura, penetracja tego rynku jest nadal na niskim
poziomie – szacowana jest na ok. 60
proc. wśród firm zatrudniających pracowników. Walcząc o nowych klientów
dostawcy w ostatnich latach regularnie
obniżali ceny. Było to możliwe dzięki
zwiększaniu skali produkcji oraz optymalizacji logistyki dostaw. Teraz firmy
czekają podwyżki – wynika z analizy
firmy Fern Partners.
Jak zaznaczają, potencjał do optymalizacji kosztów bez spadku jakości obsługi
klienta powoli się wyczerpuje. W ostatnim czasie powstała natomiast silna presja kosztowa na rynku. Związana jest ona
ze znacznym wzrostem cen paliwa i energii, wzrostem kosztów wydobycia wody,
a także wzrostem płac pracowniczych.
Kto pierwszy wprowadzi podwyżki? –
Praktyka pokazuje, że zwykle największe
firmy podnoszą cen jako pierwsze – to
one wyznaczają standardy jakościowe i
cenowe mniejszym konkurentom – podaje Fern Partners”.
(oprac. jmj)

Pierwszy supersam
W
czerwcu br. minęło 50 lat od
otwarcia pierwszego w Polsce
Supersamu. 6 czerwca 1962
r. przy placu Unii Lubelskiej (adres
Puławska 2) została otwarta pierwsza
placówka tego typu.
Sześć lat wcześniej, 1 czerwca 1956
roku, otworzono w Polsce pierwszy sam
(od skrótu samoobsługa). Miało to miejsce w Białymstoku, przy ulicy Lipowej
12, naprzeciwko cerkwi św. Mikołaja,
i około 30 lat po tym, gdy w Stanach
Zjednoczonych (w latach 30-tych XX
wieku) pojawiły się pierwsze sam-y na
świecie oraz 29 lat od wynalezienia
wózka sklepowego.
Pierwsze sam-y w Polsce były
branży spożywczej. Najczęściej
zajmowały małą powierzchnię.
Warszawski Supersam, był – jak na
tamte czasy – wielkim obiektem, a
ponadto był prawdziwym dziełem
architektury. Był to nowatorsko
skonstruowany budynek, z dachem
zawieszonym i utrzymywanym w
miejscu za pomocą dźwigarów i
stalowych lin. Zaprojektowali go
najwybitniejsi ówcześni architekci: profesor Jerzy Hryniewiecki,
Maciej Krasiński, Maciej Gintowt
oraz trzech konstruktorów: Wacław
Zalewski, profesor Stanisław Kuś i
Andrzej Żórawski.
Przez wiele lat Supersam był
najbardziej atrakcyjną placówką
handlową w Polsce. Nie tylko jako
miejsce zakupów, ale i jako obiekt
do którego zjeżdżały się wycieczki
z całego kraju.
Niestety, stał na zbyt atrakcyjnej
działce, toteż władze Warszawy,

mimo protestów, nie tylko okolicznych
mieszkańców (np. przyłączył się do
protestów także koncern Mc Donald,
który zajmował część budynku), skazały
go na rozbiórkę i wydały zezwolenie na
postawienie w tym miejscu wieżowca.
W grudniu 2006 r. supersam został rozebrany.
W roku 2009 otwarty został nowy,
tymczasowy Supersam na rogu ulic
Domaniewskiej i Puławskiej, prowadzony przez Spółdzielnię Supersam, która
obsługiwała poprzedni budynek.
(jmj)
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ymbolem więzi, znakiem przynależności do wspólnoty zakonnej był określony emblemat, który rycerze otrzymywali od suwerena zakonu. Zazwyczaj były to
odznaki bardzo kosztowne, prawdziwe klejnoty i dzieła sztuki zdobniczej i sporządzane
ze złota, barwnie emaliowane i wysadzane
szlachetnymi kamieniami.
Istniała duża różnorodność owych emblematów. Wiele z nich było z wizerunkami świętych, scen biblijnych. Na przykład
odznaką francuskiego zakonu świętego
Michała był medalion z wyobrażeniem
tego patrona rycerzy zwyciężającego szatana. Rycerze zakonu św. Maurycego założonego w 1434 r. przez księcia Amadeusza
VIII z Sabaudii, nosili złoty pas i złoty
krzyż na piersi.
Złoty medalion ze sceną legendy biblijnej o zwiastowaniu Marii był emblematem
zakonu Zwiastowania, który także powstał
w księstwie Sabaudii, zapewne w XV
wieku, choć według legendy został on
utworzony w połowie poprzedniego stulecia. Aż do roku 1951 Order Zwiastowania
(Ordine del Annunziata) był najwyższym
orderem włoskim.
Wśród emblematów świeckich zakonów
rycerskich zaczęły pojawiać się znaki heraldyczne i zwierzęta symboliczne. Stylizowane
lilie heraldyczne były umieszczane niemal na
wszystkich odznakach zakonów rycerskich,
zakładanych przez królów francuskich. Król
duński Chrystian I w 1462 r. założył zakon
Słonia. Złota figurka słonia, zwierzęcia
uznawanego wówczas jako symbol mądrości, sprawiedliwości i wielkoduszności stała
się zaczynem jednego z najważniejszych
orderów europejskich ery nowożytnej.
Ale były i tak egzotyczne zakony, jak założony w II połowie XIV wieku przez księcia
austriackiego Albrechta III, zakon Warkocza,
którego rycerze nosili warkocze dam serca.
Arystokratyczno-szlachecka kultura początków ery nowożytnej (XVII-XVIII w.)
chętnie nawiązywała do średniowiecznych
tradycji. Popularne były nadal świeckie
zakony rycerskie (ordery). Tworzono też
nowe stowarzyszenia rycerskie, a niektóre ze
starych, jak np. zakon Podwiązki czy zakon
Złotego Runa, stały się z czasem elitarnymi

AKWARIUM
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atunek ten należy do rodziny karpiowatych. Zamieszkuje słodkowodne
akweny Tajlandii, Kambodży,
Wietnamu i Sumatry. Najłatwiej spotkać je
można w płytkich bagiennych zbiornikach
wodnych, równinach zalewowych i polach
ryżowych, do których przedostaje się w
porze deszczowej.
Rybki te hodować najlepiej w akwariach nie mniejszych
niż 60 l, w których na
bokach i z tyłu po-

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH
organizacjami o znaczeniu międzynarodowym.
Jednak nowe warunki polityczno-społeczne wymagały zmiany dawnych form
organizacyjnych orderów. W monarchii
absolutnej król sprawował absolutną, nie
podlegającą niczyjej kontroli władzę przy
pomocy rozbudowanej warstwy urzędniczej
i stałej silnej armii. Nowy aparat władzy potrzebował wyróżnień i nagród. Stały się nimi
ordery. Nie były to już bractwa rycerskie z
określoną statutami liczbą członków, skupiające wybraną arystokrację i szlachtę państwa
lub dostojników zagranicznych. Ordery w

Ordery (c.d.)
czasach absolutyzmu były już tylko luźną
grupą ludzi, wyróżnionych i nagrodzonych
przez króla. Sprawą najistotniejszą była
odtąd nie przynależność do stowarzyszenia
— „zakonu”, lecz posiadanie jego oznaki,
klejnotu. Rozdawał je monarcha bez ograniczeń, za zasługi wojskowe lub za wierną
służbę urzędniczą.
Najstarszym orderem rozdawanym jako
nagroda za zasługi militarne był francuski
Order Świętego Ludwika ustanowiony w
1693 r. przez króla Ludwika XIV. Pomysł
„kupił” król pruski Fryderyk II Wielki, który
zaraz po objęciu tronu (1740 r.) ustanowił
wojskowy order dla zasłużonych, zwany od
swej dewizy „Pour le Merite” („Zasłudze”).
Z kolei sławny austriacki Order Marii
Teresy, został ustanowiony w 1757 r., na
pamiątkę zwycięstwa nad wojskami pruskimi Fryderyka II w bitwie pod Kolinem.
Posiadacze orderu otrzymywali dziedziczny
tytuł szlachecki i wysokie pensje roczne,
zależnie od klasy orderu.
Do sławnych orderów wojskowych należał też ustanowiony przez carycę Katarzynę
II Order Świętego Jerzego przyznawany
tylko za nadzwyczajne, wymagające dużej
odwagi i dzielności czyny wojenne.

Obok orderów wojskowych pojawiły się
odznaczenia przyznawane osobom cywilnym, szczególnie zasłużonym dla państwa i
monarchii. Zwyczaj ten rozpowszechnił się
zwłaszcza w Rosji.
Najsłynniejszym orderem stała się
francuska Legia Honorowa mająca dewizę
„Honneur et Patrie” („Honor i Ojczyzna”).
Odznaczenie to ustanowił Napoleon 19 maja
1802 r.
W Polsce bractwa rycerskie i późniejsze stowarzyszenia orderowe pojawiły się
dopiero na początku XVIII wieku. Szlachta
skutecznie – w imię równości szlacheckiej
– występowała zarówno przeciw tytułom
rodowym, jak i wyróżnieniom honorowym
w postaci orderów.
Pierwsza próba podjęta przez Władysława
IV (1632-1648) zakończyła się fiaskiem.
Król chciał utworzyć „Zakon Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Panny Marii”, który
miał skupiać pod jego kierownictwem 72
kawalerów. Chciał w ten sposób pozyskiwać
sprzymierzeńców w kraju i sojuszników za
granicą. Jego zamiar wywołał solidarną opozycję szlachty i większości magnaterii.
Dopiero w 1705 r. król August II Mocny
zdołał przeforsować powstanie pierwszego
polskiego Orderu Orła Białego.
Początkowo nie cieszył się on popularnością wśród polskiej szlachty. Dorobiono więc
mu starożytny życiorys. Np. Jan Fryderyk
Sapieha udowadniał w swoim dziele (jego
tytuł zająłby miejsce pół Ciekawostek), że
Order Orła Białego istniał już w czasach
mitycznego króla Lecha, i że król Przemysł
II (tym razem postać historyczna z II poł.
XIII w.) utworzył oddział wyborowych
najwaleczniejszych żołnierzy , którzy nosili
na piersiach Order Orła Białego. Tak to
przemówiło do szlachty, że niedługo potem
słynny minister króla, Brühl sprzedawał
order niezliczonym chętnym po dziesięć i
więcej tysięcy czerwonych złotych.
JASJAN
(na podstawie Edwarda Potkowskiego
„Rycerze w habitach”)

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

nymi krewetkami z rodzaju Caridina
i Neocaridina.
Odżywianie nie nastręcza większych
problemów. Można je odżywiać drobnym mikroplanktonem, artemia czy też
pokarmem suszonym. Rozpoznanie płci
jest w miarę proste. Samiczki mają bardziej krągłe brzuszki i są nieco większe
od samców. Po tarle dorosłe osobniki nie
sprawują opieki nad potomstwem.
Narybek wykluwa się zwykle w dwa
dni po tarle. Przez następne 24 godziny
odżywia się zawartością woreczka żółtkowego, a następnie zaczyna żerować
przyjmując bardzo drobne pożywienie.
Po tygodniu przyjmują już Artemię. Na
koniec należy zaznaczyć, że mogą występować drobne kolorystyczne różnice
u tego gatunku, zależne od miejsca zasiedlenia.
M.W.

Wycisz się. Zadbaj przede
wszystkim o dobry stan zdrowia psychicznego. Unikaj
sytuacji konfliktowych . Podejmowane
decyzje kontroluj do samego końca.

Skorpion 24.X –22.XI

Byk 21.IV–21.V
Odrzucając wszelkie niestosowne pomysły na życie zacznij podążać własną drogą.
Dobra passa czeka na ciebie w tym miesiącu. Za aktywność nagroda.

Odpuść sobie .Traktuj siebie
łagodnie. Jeżeli coś ci się nie
udaje dziś, pozwól by udało
się jutro, pojutrze albo jeszcze później.
Czekaj cierpliwie.

Strzelec 23.XI–23.XII

Bliźnięta 22.V–21.VI
Wspaniała aura w finansowej
sferze. Spójrz na swoją działalność optymistycznie. Wiele
zależeć będzie od ciebie. Cierpliwości
wobec innych. Powodzenia.

Zmęczenie da znać o sobie.
Zajmij się sobą i swoim zdrowiem. Bierność w sprawach
osobistych, ale nie oznacza ona wszelkich zaniechań.

Koziorożec 24.XII–20.I

Rak 22.VI–22.VII
Dobry okres astrologiczny dopiero po urodzinach. Dopisze
intuicja i będziesz mógł podjąć również ważne decyzje. Wszelkie
poczynania będą sukcesem.

Nie upieraj się przy swoich
rozwiązaniach. Czy to w
domu czy w pracy staraj się
poznać propozycje innych i rozpoczynaj
rzeczową dyskusję.

Wodnik 21.I–20.II

Lew 23.VII–22.VIII
Zaniechaj ekscentrycznych
pomysłów, znajdź czas na odpoczynek. Nie ignoruj swojego zdrowia. Rzeczywistość domaga się
swoich praw.

Panna 23.VIII–22.IX
Kontynuuj swoje wakacyjne
plany. Wstrzymaj się z podejmowaniem trudnych decyzji.
Podejmij je po konsultacjach.

Dobrze wszystko rozważ,
chociaż zimna kalkulacja
nigdy nie była w twoim stylu.
Ale czasem warto odstąpić od zasad.

Ryby 21.II–20.III
Jeszcze trochę pracy i żmudnych obowiązków przed Tobą.
Sprawy rozpoczęte w tym czasie skończą się w przyszłości powodzeniem. Zaangażuj się w poprawę swojego
zdrowia.

KRZYŻÓWKA nr 7 z hasłem

(Boraras
Razbora karłowata urophthalmoides)
winna dominować wysoka roślinność
umożliwiająca podczas tarła schowanie się słabszych osobników. Woda w
zbiorniku powinna być odstana, systematycznie podmieniana małymi porcjami. Temperatura powinna się mieścić
w granicach 24–28 st C, pH 6,0–7,0, a
twardość 18–178 ppm.
Rybki te są stosunkowo niewielkie.
Ich rozmiary mieszczą się w granicach
12-20mm i stanowią gatunek ławicowy.
Na ciele posiadają niebieskoszarą
smugę. Ze względu na
małe rozmiary należy
je trzymać w akwarium
jednogatunkowym lub z innymi spokojnymi małymi rybkami
z gatunków: Microdevario, Sundadanio,
Danionella czy Eirmotus. Mogą być
trzymane również ze słodkowod-

Waga 23.IX–23.X

Skoncentruj uwagę na zapewnieniu sobie większych
środków pieniężnych. Działaj
bez obaw, ale też i bez pośpiechu. Unikaj
ekstrawaganckich pomysłów.
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SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

K

rwawienie z nosa jest częstym
objawem, z którym każdy z
nas spotkał się w życiu nie raz.
Najczęściej jednak dotyczy dzieci i
osób starszych. W nosie występuje intensywne unaczynienie, pochodzące od

Przyczyny krwawień z nosa możemy
podzielić na miejscowe, ogólne i rzekome. Każde krwawienie z nosa o większym nasileniu nie powinno być bagatelizowane i powinno podlegać wnikliwej
analizie, gdyż może być w przypadku
jego nie ustępowania stanem zagrażającym życiu w skrajnych przypadkach
prowadzącym do śmierci.
Z przyczyn miejscowych najważniejsze to przyczyny idiomatyczne, naj-

Krwawienie z nosa
gałęzi odchodzących od tętnicy szyjnej
zewnętrznej i tętnicy szyjnej wewnętrznej. Te drobne naczynia tworzą splot
Kisselbacha, leżący w przedniej części
przegrody nosa w polu Littlea.

prawdopodobniej w następstwie mikro
urazów, urazy nosa, zapalenia błony
śluzowej nosa, ciała obce w nosie. Z
przyczyn ogólnych należy wymienić
choroby związane z przewlekłym przyj-

Aforyzmy Henryka Szumielskiego
Adwokat
Zagadnienie jego całe:
jak z czarnego zrobić białe.

Po nitce do kłębka
Idąc po nitce za czyjąś winą,
można się komuś szpetnie nawinąć.

Entuzjasta
Entuzjastycznie, w ramach odnowy,
skreśla błąd stary, popełnia nowy.

Pod ręką
Chcąc wszystko pod ręką mieć,
nie można zbyt dużo chcieć.

Planowanie
Teoria i praktyka nigdy się nie łączą,
co język naplecie, ręce nie rozplączą.

Poważne ostrzeżenie
Ostrząc na kogoś zęby,
nie skalecz własnej gęby.

mowaniem leków przeciwkrzepliwych,
niewydolność wątroby, choroby zakaźne
hormonalne, krwawienia z nosa w czasie
ciąży.
Przyczyny rzekome występują wtedy
gdy źródło krwawienia nie jest związane
z nosem, ale krew spływa do nosa lub
wypływa przez nos. Przykładem takiego
krwawienia są masywne krwawienia z
żylaków przełyku, krwiste wymioty czy
też krwawienia z guzów krtani, płuc czy
gardła. Postępowanie w przypadku krwawień polega na prawidłowym ułożeniu
chorego w pozycji półsiedzącej w celu
zabezpieczenia dróg oddechowych.
Odessanie skrzepów z nosa i założeniu tamponu nasyconego Adrenaliną obkurczającą naczynia. Dodatkowo stosuje
się chłodne okłady na nasadę nosa. Przy
poważniejszych krwawieniach niezbędna jest pomoc laryngologiczna. Można
wtedy zastosować metodę kauteryzacji
za pomocą kwasu chromowego lub
kauteryzację zimną czy też elektrokauteryzację.
Przy nieskuteczności tych metod sięga się po tamponadę przednią lub tylną.
Utrzymuje się ją do 72 godz. Gdy powyższe zabiegi są nieskuteczne, pozostaje
podwiązanie doprowadzających naczyń
metodą chirurgiczną. Przy łagodnych
krwawieniach stosuje się wspomagające
leczenie farmakologiczne z zastosowaniem takich leków jak Rutinoscorbin z
vit C, 4xdz po 3 tabl, Cyclonaminę 4xdz,
Exacyl do 4g na dobę przy braku przeciwwskazań.
ESKULAP
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Wszystkie litery ponumerowane w
prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1-17 utworzą hasło.
Poziomo: l) specjalista w zakresie
litografii, 5) znak kończący zdanie, 8)
… bożonarodzeniowa, 9) mała cząstka,
10) działa powoli, 11) w staroż. Rzymie
dwupokojowy dom czynszowy, 13) okrycie damskie, 16) barka wspak, 20) okres
słusznie miniony, 23) inaczej motor, 24)
odwiedziny więźnia, 25) pochodnia,
26) m. w stanie Ohio (USA), 27) psy
Podhala.
Pionowo: l) pisarz francuski (16681747), „Przypadek Idziego Blasa, 2)
materiał o specyficznej strukturze, 3)
samochód bez nadwozia, 4) mitologia
grecka, druga żona Tezeusza, 5) słychać
je na ulicy, 6) zboźe, 7) piosenkarka, córka Anny Jantar, 12) dolna kończyna, 14)
słyną z ceramiki porcelitowej, 15) dzielnica Warszawy, 17) wybitny chirurg polski (1850-1920), 18) ostatni przypadek
deklinacji, 19) z nich olej, 21) „wielkie
żarcie”, 22) polski poeta i dramatopisarz

używający pseudonimu El…y, 23) pochodzi od krowy.
Karty
pocztowe
z
dopiskiem
Krzyżówka nr 7 prosimy przesłać na
adres redakcji do dnia 31 lipca 2012
Prawidłowe odpowiedzi droga losowania będą premiowane nagrodą ufundowaną przez Nestle Polska S.A.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 5
Poziomo: l) Janowiec, 5) bramka, 8)
sąsiad, 9) Agrykola, 10) Reynolds, 11)
smalec, 13) czara, 16) apsik, 20) rozkaz,
23) harmonia, 24) jarmarki , 25) śliwka,
26) Meikle, 27) indoksyl.
Pionowo: 1) jaskra, 2) naszywka, 3)
Własow, 4) chaos, 5) Borys, 6) ankra,
7) kelnerki, 12) masa,14) Zakopane, 15)
Azja, 17) szynkwas, 18) Smolno, 19)
Rafael, 21) kamyk, 22) zorze 23) Haiti.
HASŁO: MAH GWARANCJĄ
WYSOKIEJ JAKOŚCI
Nagrodę ufundowaną przez MAH
„Społem” Sp. z o.o. otrzymała Alina
Tarnowska.
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