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Spotkanie Wielkanocne

zbudowanej w stylu starego zajazdu, restauracji
„Gościniec Oycowizna” w
Lesznowoli koło Warszawy, 26 marca br. tradycyjnie już z okazji świąt
wielkanocnych spotkali się spółdzielcy-udziałowcy Mazowieckiej Agencji
Handlowej „Społem”. Jak zwykle,
połączone ono było z prezentacją
aktualnej działalności
wybranych
kontrahentów Agencji. Tym razem
wystąpili przedstawiciele takich firm,
jak Pepsi Cola, Hoop, PPM Taurus i
J.A.Baczewski. Obecni byli też przedstawiciele Premium Distributors i nasi
koledzy z „Tęczy Polskiej” red. Stefan
Zajączkowski i red. Józef Sobiecki.
Dokończenie na str. 5
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Laureaci konkusu Pepsi-Coli.

Na Targówku

o było tempo błyskawiczne. WSS
Wola wygrała 2 marca przetarg
na osiedlowy pawilon handlowy
na Targówku, przy ul. Krasnobrodzkiej
11 w samym środku dużego, 18-tysięcznego osiedla Podgrodzie, a już
10 marca, po tygodniu /!/ uruchomiła
sprzedaż na części powierzchni, tj. 80
mkw. W końcu maja nastąpi oddanie
do użytku całego obiektu o powierzchni sprzedażowej 695 mkw. Dawniej był
tu dość skromny sklep prywatny, a
teraz to okazała, według nowoczesnych
standardów, praktykowanych w WSS
Wola, placówka. Warto podkreślić, że
przetarg, ogłoszony przez Spółdzielnię

Mieszkaniowa Bródno wygrano pośród renomowanych wielkich sieci.
Poza tym w pobliżu będzie stacja metra Podgrodzie.
Spółdzielnia błyskawicznie opracowała własnymi siłami, pod ścisłym nadzorem prezesa Janusza Szczękulskiego,
plan aranżacji i wyposażenia sklepu.
Pierwsze gratulacje składali obecni na
otwarciu pierwszej jego części gospodarze budynku – prezes SM Bródno
Krzysztof Szczurowski i dyrektor Osiedla
Podgrodzie Adam Zawadil. Nawiązali
Dokończenie na str. 3

Komunikat z posiedzenia
Rady Nadzorczej MAH
z dnia 19 marca 2012 r.

W dniu 19 marca 2012 r. obradowała Rada Nadzorcza Mazowieckiej
Agencji Handlowej „Społem” Spółka
z o.o. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza
zajmowała się następującymi tematami:
– zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.,
– wynikami ekonomicznymi Mazowieckiej Agencji Handlowej w
2011 r.,
– współpracą handlową ze spółdzielniami i dostawcami.
Rada Nadzorcza Mazowieckiej
Agencji Handlowej podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za 2011 rok.
Prezes Zarządu Pani Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła odnosząc się do
wyników ekonomicznych MAH omówiła wykonanie planu finansowego
za 2011 rok oraz należności Spółki.
Następnie analizie został poddany temat współpracy Mazowieckiej Agencji
Handlowej ze spółdzielniami i dostawcami na bazie podpisanych przez
Spółkę umów. Zostały zaprezentowane
zakupy Spółdzielni w 2011 roku w
porównaniu do 2010 roku w ramach
obowiązujących umów.
Wiele uwagi Rada Nadzorcza poświęciła podsumowaniu działań marketingowych MAH w zakresie medialnym,
zrealizowanych programów lojalnościowych oraz comiesięcznych promocji.

Mocne Centrum
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warszawskiej, społemowskiej kawiarni
„Rozdroże” w Alejach Ujazdowskich 6.
W porządku obrad znalazły się m.
in. sprawy: wybór prezydium i komisji
– mandatowej, wnioskowej i statutowej,
sprawozdania roczne Rady Nadzorczej
i Zarządu, dyskusja, podjęcie uchwał
oraz wolne wnioski. Na przewodniczącą
Zebrania wybrano przewodniczącą RN
Dokończenie na str. 4

lutego br. w siedzibie WSS
Śródmieście odbyło się spotkanie z Rafałem Trzaskowskim,
posłem do Parlamentu Europejskiego
z okazji Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości.
Towarzyszyli
mu:
Katarzyna Ślimak – dyrektor biura
europosła oraz Michał Dąbrowski.
Środowisko spółdzielczości spożywców reprezentowali: Anna Tylkowska
– prezes Zarządu WSS Śródmieście,
jej zastępczyni Małgorzata KlimasKomorowska, Jadwiga WójtowiczGarwoła – prezes Zarządu Mazowieckiej
Agencji Handlowej „Społem”, Ewa
Grenda – prezes Zarządu Spółki Nowy
Sezam, Sylwester Cerański – prezes
Zarządu SS „Mokpol”, Bogusław
Różycki – prezes Zarządu WSS Praga
Płd., Janusz Szczękulski – prezes Zarządu
WSS Wola,
Grażyna Gąstał – wiceprezes PSS
Grodzisk Maz., Marek Hejda – prezes
Zarządu PSS Pruszków, Józef Idzikowski
– prezes Zarządu Spółdzielni „Hale
Banacha”, Witold Osiński – główny
księgowy SDH Hala Kopińska i Renata
Osińska z księgowości Hali Kopińskiej

WSS Śródmieście

oraz Grzegorz Majewski – prezes Spółdz.
„Supersam”.
Gości powitała Anna Tylkowska
– prezes WSS Śródmieście, a spotkanie
poprowadziła
Jadwiga
WójtowiczGarwoła – prezes MAH, która zaprezentowała wszystkich uczestników oraz
film obrazujący 15 lat działalności MAH
integrującej spółdzielnie z Warszawy i
Mazowsza.
Dokończenie na str. 2

Prezes MAH wręcza europosłowi pamiątkowy zegar.

Blisko Ratusza

Podczas otwarcia sklepu nr 29 w Alei Solidarności 83 – patrz str. 3.

Konkurs redakcyjny
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otwierdziły się zgodne, wysokie
oceny pracy Zarządu i energicznej prezes Haliny Kalinowskiej,
wyrażane na zebraniach członkowskich
Warszawskiej
Spółdzielni
Gastronomicznej Cen-trum. Okazją do
pozytywnego podsumowania wysiłków
65-osobowej załogi pod kierunkiem
Zarządu i Rady Nadzorczej w 2011
roku, było Zebranie Przedstawicieli
Spółdzielni, jakie miało miejsce 27
marca br. o godz.11tej w sławnej,

„Frezje na wiosnę” – patrz str. 3

marca br. w Sali
Marmurowej
PKiN
wręczone
zostały nagrody GAZELE
BIZNESU dla najbardziej
dynamicznych
małych
i
średnich firm, działających
na terenie województwa mazowieckiego. Po raz kolejny
plakietki odebrali prezesi
warszawskich
spółdzielni
spożywców – Spółdzielni
Piekarsko-Ciastkarskiej
Janusz
Kazimierczuk
i WSS Śródmieście Anna
Tylkowska. SPC utrzymuje
się na liście rankingowej od
2004 r. , a śródmiejska WSS
od 2006. Serdecznie gratulujemy!

ŚD wiadkowie 50-lecia
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 50lecia – 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 e-mailową). 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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WSS Śródmieście

Narada samorządowa

P

od tym hasłem obchodzony
jest
Międzynarodowy
Rok
Spółdzielczości 2012, które to
hasło przyświecało tematyce narady
aktywu samorządowego – członków
Komitetów Członkowskich. Licznie
zebranych działaczy w sali konferencyjnej SDH Hala Mirowska w dniu 20
marca br. serdecznie przywitała przewodnicząca Rady Nadzorczej Cecylia
Przedpełska.
Prezes Zarządu Anna Tylkowska
poinformowała o bieżącej sytuacji
Spółdzielni stwierdzając, że szczegółowe wyniki finansowe zostaną przedstawione na tegorocznych zebraniach grup
członkowskich. Spółdzielnia wypracowała planowany zysk. Odnotowano
spadek sprzedaży przede wszystkim w
domach handlowych, na co złożyły się
ważne i niezależne od spółdzielni powody, jak budowa metra i zamknięcie ulic
wokół SDH Sezam, co utrudnia dostęp
klientom. W związku z trwającą rewitalizacją Hali Mirowskiej i remontem
elewacji budynku, zamknięto niektóre
wejścia.

Praga Południe

P

Sklepy osiągnęły 106,4 proc. dynamiki. Na wyróżnienie zasługuje sklep
nr 23 przy Krakowskim Przedmieściu za
najlepsze wyniki i najwyższą wydajność,
drugie miejsce sklep nr 20 przy Nowym
Świecie. Prezes poinformowała o sytuacji
związanej z budową nowego Sezamu.
Przeciąga się uprawomocnienie warunków zabudowy dla tego przedsięwzięcia.
Przewodnicząca C.Przedpełska przedstawiła informację o przygotowaniach do
zebrań grup członkowskich, które będą
miały charakter sprawozdawczy. Odbędą
się w trzech grupach 11,12 i 13 kwietnia
w sali konferencyjnej Hali Mirowskiej.
Członkowie otrzymają indywidualne zaproszenia z podaniem terminu i porządku
obrad.
Kier.sekcji
marketingu
Jolanta
Jędrzejewska zaprezentowała pokaz
audiowizualny o działaniach związanych z obchodami Międzynarodowego
Roku Spółdzielczości 2012. Uczestnicy
z wielkim zainteresowaniem obejrzeli
i wysłuchali wystąpienie Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, który objął
honorowy patronat nad obchodami.

Przewodnicząca zebrania zachęciła
do udziału i odczytała zasady regulaminowe konkursu p.n. „Świadkowie
50-lecia – moje najciekawsze przeżycia
związane z działalnością spółdzielni
„Społem” w latach 1962-2012. Konkurs
został ogłoszony przez redakcję wspólnie
z Komisją Historyczną Warszawskiej
Spółdzielczości Spożywców dla uczczenia 50-lecia wydawania „Społemowca
Warszawskiego”.
W dyskusji podkreślono pozytywne
wyniki ekonomiczne, modernizację placówek handlowych oraz wysiłki Zarządu
zmierzające do stałego rozwoju i zwiększania majątku Spółdzielni. Gratulacje
otrzymała prezes Mazowieckiej Agencji
Handlowej Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
z okazji jubileuszu 15-lecia działalności
Agencji.
Spotkanie przebiegało w miłym nastroju. Na zakończenie przewodnicząca,
w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej,
złożyła serdeczne życzenia z okazji Świąt
Wielkanocnych.
Tekst i foto.
IRENA CHOJNOWSKA

Zebrania członkowskie

rzez trzy kolejne dni – 6,7 i 8 marca, w lokalu restauracji „Astoria”
przy ul. Grochowskiej 207, spotykali się działacze Rejonowych Grup
Członkowskich, którzy kolejny już rok
uczestniczyli we współzarządzaniu spółdzielnią „Społem” na Pradze-Południe.
W wielu spółdzielniach ten rodzaj udziału członków w działalności placówek
handlowych, polegający na ich systematycznej kontroli i ocenie bieżących wyników finansowych, uległ już likwidacji.
Spółdzielnia na Pradze-Południe nadal
jednak korzysta z tej formy współpracy
ze swoimi członkami, którzy chcą i
potrafią oceniać pracę personelu sklepowego pomagając tym samym zarówno
kierownikom nadzorowanych placówek,
jak i zarządowi spółdzielni w pełniej-

szej ocenie zarówno samych sklepów
jak i poszczególnych służb branżowych
odpowiedzialnych za sprawne działanie
handlu detalicznego.
W dorocznych spotkaniach uczestniczyli także kierownicy sklepów z
danych rejonów oraz przedstawiciele
Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni.
Szczególnie liczne grono działaczy, bo
ponad 90 osób, zebrało się w pierwszym
dniu. Byli to członkowie grupy obejmującej rejon Grochowa Centralnego,
Saskiej Kępy i Kamionka. Wysłuchali
oni obszernej relacji prezesa Bogusława
Różyckiego, który przedstawił aktualny
stan naszej spółdzielni podkreślając nie
tylko wyniki działalności ekonomicznej,
ale przede wszystkim stały rozwój i
modernizację poszczególnych placówek
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handlowych. W tym roku spółdzielnia
skupia swoje wysiłki inwestycyjne
przede wszystkim na sprawnym ukończeniu dużej modernizacji pawilonu przy
ul. Kajki, który już wkrótce stanie się jednym z większych obiektów (z 360 mkw.
jego powierzchnia wzrośnie do 1.400
mkw.) dysponującym także wygodnym
parkingiem. Wkrótce rozpocznie się też
rozbudowa innej placówki, a mianowicie sklepu przy al. Dzieci Polskich
w Międzylesiu. I ta placówka znacznie
powiększy swą powierzchnię co pozwoli
na lepszą ekspozycję towarów i wygodniejsze dokonywanie zakupów przez
klientów.
Prezes B. Różycki zwrócił też uwagę
na liczne działania marketingowe oraz
stałą troskę o jak najlepszą obsługę
klientów co powoduje, że mimo rosnącej konkurencji naszym placówkom ich
nie ubywa. Duża w tym zasługa także
kierowników poszczególnych sklepów i
wszystkich sprzedawców, o czym przekonują się także członkowie grup rejonowych podczas kontroli, jakie odbywają
kilka razy w ciągu roku w podległych
sobie placówkach.
Oceniając działalność tych grup,
przedstawicielka Rady Nadzorczej Maria
Strzelecka, zwróciła uwagę na to, że co
jakiś czas następuje zmiana adresów
sklepów podległych danej grupie, co
daje możliwość zapoznania się z pracą
wszystkich placówek na jej terenie.
Zapoznając zebranych z oceną
wyników spółdzielni za rok ubiegły
i prezentując szeroki zakres działań
na rzecz jej dalszego rozwoju, prezes
Bogusław Różycki uprzedził niejako
tematykę obrad dorocznego Zebrania
Przedstawicieli, które odbędzie się w
maju. Poświęcanie tak dużej uwagi
tym wszystkim tematom i szeroka akcja
informacyjna prowadzona wśród członków spółdzielni zarówno przez Zarząd
jak i Radę Nadzorczą najlepiej świadczą
o tym, że spółdzielnia chce mieć stały
i autentyczny kontakt z tymi ludźmi.
Wysoka frekwencja na spotkaniach grup
rejonowych świadczy zaś, że członkowie spółdzielni są autentycznie zainteresowani tym co się w niej dzieje.
I ten rodzaj zainteresowania oraz
wzajemne wspieranie wysiłków zmierzających do osiągania coraz lepszych
wyników, to jest właśnie istota działalności spółdzielczej, o której w roku bieżącym powinno się mówić szczególnie
dużo, bo rok 2012 proklamowany został
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem
Spółdzielczości.
I o tym także poinformował zebranych prezes Bogusław Różycki podnosząc jednocześnie jak ważnym aspektem działalności w tym roku będzie
pilnowanie, aby zaprzestano wreszcie
„majstrowania” przy ustawie o prawie
spółdzielczym.
ELŻBIETA JĘDRYCH
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Polska tradycja
wielkanocna

„Społem”
WSS
Śródmieście
w Warszawie ogłosiła konkurs, dla
ośrodków z nią współpracujących, pod
nazwą: „Polska tradycja wielkanocna”.
Organizator konkursu zasugerował, aby
były to prace przestrzenne, które można
by było wykorzystać m.in. do dekoracji
witryn sklepowych w okresie Świąt
Wielkanocnych.
Do konkursu przystąpiły dwa ośrodki współpracujące ze „Społem” WSS
Śródmieście: Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 8 im. dr Zofii Galewskiej
i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
TPD. Jak zwykle pomysłów było wiele,
podobnie jak i użytych materiałów do wykonania prac /patrz wyżej/.
Prace konkursowe ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego to
pisanki. Ich autorzy w wieku od 10 do
14 lat wykorzystali: wstążkę, różnokolorową włóczkę, filc, kwiatki i kokardki
motylki. Bazę dla pisanek stanowiły
styropianowe formy w postaci jajek.
Część z nich to pisanki ozdobione trudną
techniką decoupage (technika zdobienia
przedmiotów wyciętymi obrazkami naklejanymi i zabezpieczonymi warstwą
lakieru).
Na większe formy zdecydowali się
podopieczni z Ogniska Wychowawczego
TPD, wykonując m.in. pisanki o wysokości 60 cm, malowane farbami
oraz przestrzenne wazony z wiosennymi
kwiatkami z krepiny , zające i kurczaki,
o wysokości do 40 cm.

Ø

Opinie prezesów PSS

9 marca br. w „Dzienniku Gazecie
Prawnej” ukazał się wywiad z prezes
Zarządu PSS we Włocławku Anną
Kozłowską, pod tytułem „Społem na
medal”. Redakcja przypomniała, że
włocławska PSS istnieje 105 lat i posiada 22 placówki handlowe.
Na pytanie – Czym różni się praca
w Spółdzielni, którą Pani kieruje od tej

w centrach handlowych? – prezes odpowiedziała: – Mam nadzieję, że właśnie te
różnice nas dzielą. Prowadzimy sklepy
w każdym zakątku miasta, ich załogi
znają klientów, bo ci odwiedzają te placówki od lat. Pracownicy sklepów znają
upodobania poszczególnych osób i często
polecają im nowe produkty. W centrach
handlowych klient jest anonimowy.
Sądzę, że właśnie ta identyfikacja działa
na naszą korzyść. Naszymi klientami są
raczej osoby w średnim wieku i starsze
Przyjęta strategia zakłada pozyskiwanie
klientów z tych grup wiekowych.
Zależy nam, by być jak najbliżej
klientów, staramy się reagować na ich potrzeby i dlatego sprowadzamy taki towar,
jaki klienci poszukują. Mimo małych
placówek staramy się utrzymywać jak
najszerszy asortyment.
Natomiast w „Rzeczpospolitej”
z 8 marca br. ukazał się wywiad z Markiem Wojtasikiem, prezesem Zarządu
„Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie, z siecią 58 sklepów, zatytułowany:
„Jesteśmy tu dopiero 113 lat”.
Prezes Wojtasik powiedział m.in. – Z
zadowoleniem przyznaję, że odnotowujemy wzrost zainteresowania naszą ofertą
handlową i programami lojalnościowymi,
z których ostatni, pn. „Społem znaczy razem”, bije rekordy popularności. Prawdą
jest, że po początkowym zachłyśnięciu
się marketami, część klientów wraca do
nas w przekonaniu o wyższej jakości
oferty. Poznali coś innego, dotknęli,
spróbowali... i wrócili. Jesteśmy jedyną
w Częstochowie organizacją handlową
posiadającą własne służby odbioru jakościowego, sprawdzające nie tylko nasze
produkty, lecz również asortyment dostawców zewnętrznych. Jesteśmy znani
z wysokiej jakości wyrobów masarskich,
garmażeryjnych, piekarskich i cukierniczych, która wynika z dbałości o markę
i klienta.
Poziom inwestycji w zależności od
roku waha się od 3 do 5 mln zł, z przeznaczeniem na remonty istniejących i budowę nowych pawilonów Spółdzielni,
a także na modernizację zakładów produkcyjnych odpowiadających obecnie
standardom i wymogom unijnym.

Spółdzielcy w Europie
Dokończenie ze str. 1

Poseł Rafał Trzaskowski niezwykle ciekawie przedstawił możliwości
wykorzystania
struktur
Parlamentu
Europejskiego w zakresie interesującym
spółdzielczość spożywców. W dyskusji uczestnicy poruszyli problematykę
dotyczącą zarządzania spółdzielnią w
warunkach integracji europejskiej. Prezes
Sylwester Cerański z Mokpolu nawiązał
do rozwoju intelektualnego kadr i możliwości w tym zakresie jakie niesie nasze
uczestnictwo w Unii Europejskiej. Prezes
Marek Hejda z PSS Pruszków omówił
uregulowania krajowego rynku i konsekwencje wynikające z globalizacji dla
handlu detalicznego, a także problemu
dostępu do tanich kredytów. Jako bardzo
dobre, efektywne rozwiązanie wskazał
formułę MAH, bez której pojedyncze
spółdzielnie funkcjonujące na różnym
poziomie byłyby bez szans.
Bogusław Różycki z WSS Praga
Płd. zwrócił uwagę, że w „Społem” nie
ma umów śmieciowych, co daje nam
przewagę jako pracodawcy w stosunku

do innych sieci handlowych. Omówił
ponadto problem sprzedaży alkoholu w
placówkach handlu detalicznego oraz
odpowiedzialność detalisty za towar
wprowadzany na rynek.
Na zakończenie dyskusji Poseł Rafał
Trzaskowski zachęcił do bliższej współpracy i wymiany poglądów podczas dalszych spotkań studyjnych i stwierdził, że
niejednokrotnie regulacje prawne wymagają rozwiązań krajowych, bo Komisja
Europejska nie jest ich adresatem.
Wyraził podziękowanie za możliwość
bliższego poznania specyfiki spółdzielczości spożywców na warszawskim i
mazowieckim terenie.
Na zakończenie spotkania J. Wójtowicz-Garwoła podziękowała posłowi
oraz wszystkim obecnym za udział oraz
wyraziła nadzieję na dalsze owocne
kontakty, a następnie przekazała gościowi okolicznościową statuetkę z okazji
15-lecia MAH. Z kolei A.Tylkowska podarowała posłowi kartę klienta Społem, z
zaproszeniem do zakupów w naszej sieci
handlowej.
JADWIGA WÓJTOWICZGARWOŁA

Spartakiada w Wiśle
W dniach 2-4 marca br. w Wiśle odbyła się kolejna, XII Spółdzielcza Spartakiada
Zimowa, z udziałem 150 osób. W tym roku patronat nad imprezą objęli: prezydent
RP – Bronisław Komorowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej
Kraśnicki, starosta cieszyński – Jerzy Nogowczyk oraz burmistrz Wisły – Jan Poloczek.
Sponsorami spartakiady byli m.in. Krajowy Rejestr Długów we Wrocławiu, Banki
Spółdzielcze w Krakowie i Piasecznie oraz ZRBS im. Fr. Stefczyka w Warszawie,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” w Szczecinie, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
w Warszawie, Spółdzielnia Wyrobów Skórzanych im. Kilińskiego w Gdyni, Krajowy
Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Rewizyjny w Warszawie, Pełnomocnik na
woj. Dolnośląskie, UNIQATow. Ubezpieczeń S.A. z Łodzi oraz Społem WSS Śródmieście.
W zawodach udział wzięli spółdzielcy z Bułgarii i Słowacji oraz przedstawiciele organizacji spółdzielczych z kraju. Za pierwsze miejsca uhonorowano pucharami i dyplomami:
Katarzynę Wiecha z ZLSP w slalomie kobiet, Andrzeja Dyktę z SM w Nysie w slalomie mężczyzn i Adama Cieślara z GS SCh w Wiśle w zjeździe na skuterach śnieżnych
/snowcootach/. Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika zawodów, ufundowana
przez WSS Śródmieście otrzymał Michał Śliwiński.
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Blisko Ratusza

WSS Śródmieście

Dokończenie ze str. 1

S

klep nr 29 WSS Śródmieście
przy Al. Solidarności 83, znajduje się najbliżej Ratusza m.st.
Warszawy, Urzędu Wojewódzkiego i
innych biur ważnych instytucji. Tutaj
zaopatrują się pracownicy i klienci

PSS Sochaczew

tych biur oraz okoliczni mieszkańcy i przejezdni goście z pobliskich
przystanków metra, autobusowych i
tramwajowych. Zatem ważna jest opinia, jaką ta placówka sobie wyrobi po
niedawnym remoncie i modernizacji.
Szanse są duże, gdyż sklep wygląda
efektownie, a załoga przystąpiła do
pracy z pełnym zapałem.
Dało się to odczuć podczas otwarcia
placówki 23 marca br. Jej kierowniczka
Małgorzata Walewska, z którą rozmawiałem, bardzo przejęta, troszczyła
się, aby wszystko było jak w zegarku,
by klienci byli zadowoleni. Tę troskę i
zapobiegliwość doceniła prezes Anna
Tylkowska, wznosząc toast tradycyjnym
szampanem za wysokie obroty i sukcesy
załogi. Dziękowała za już, za wysiłki
przy urządzaniu sklepu i jego zatowarowaniu i mówiła o oczekiwaniach, jakie
ma kierownictwo Spółdzielni, wobec tej
wysuniętej do wymagających coraz bardziej klientów, placówki.
Do jej życzeń i podziękowań dołączyła się z serdecznymi słowami przewodnicząca Rady Nadzorczej Cecylia
Przedpełska, również składając wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. .
Po remoncie sklep liczy 161 mkw.
powierzchni, w tym handlowej 66 mkw.
Kontynuowane będą tu usługi, takie jak
wygodne rachunki, doładowania kart,

realizacja kart bankomatowych itd.
Sprzedawane będą okolicznościowe kosze delikatesowe, poszukiwane z okazji
urodzin, imienin, jubileuszy.
Podczas otwarcia klienci korzystali
z promocji i degustacji znakomitych,
tradycyjnych wyrobów wędliniarskich
z pilzneńskiego Taurusa, oryginalnych produktów kuchni greckiej firmy
Teda Vafidisa The Greek Gourmet.
Sympatyczna hostessa częstowała również znakomitymi produktami warszawskiej Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej.
Skutecznie przekonała mnie i innych
konsumentów do cennych właściwości
zdrowotnych pieczywa wieloziarnistego,
w tym chleba z sezamem. Kto wie, czy z
tą nazwą mógłby on być sztandarowym
pieczywem, sprzedawanym w SDH
Sezam?...
W skład załogi sklepu wchodzi
dziewięć osób, samych pań, w tym:
Małgorzata Walewska /kierowniczka/,
Jolanta Suska i Agnieszka Kostrzewa
/jej zastępczynie/ oraz sprzedawczynie
– Monika Jezierska, Agata Czarnecka,
Agnieszka Zielińska, Halina Trzpioła,
Urszula Wieszczyk i Bożena Nosek.
Wszystkie ubrane w społemowskie
uniformy, w tym ładne, kawowe, „delikatesowe” bluzki. Panie są świadome
tego, że godnie reprezentują „Społem’ w
centrum stolicy, niemal pod okiem władz
warszawskich.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Siódemka LUX 7

marca br. w Sochaczewie „Społem”
oddało do użytku, siódmy już sklep,
typu Lux. Powstał on po dokonaniu
generalnego remontu starej placówki
handlowej, z której praktycznie pozostały
tylko mury. Ale i one nabrały nowoczesnego wyglądu po obłożeniu ich płytą
Rukki. Całkowita powierzchnia pawilonu
to 200 m.kw., z tego sala sprzedażowa
– ok. 140 m.kw. Przed sklepem parking o
powierzchni 300 m.kw.
Przed przeistoczeniem był to najsłabszy
sklep spółdzielni pod względem aranżacji
i możliwości prowadzenia handlu.
Lux powstał według planów, pomysłów i własnego projektu Zarządu
spółdzielni. W wyniku całkowitego demontażu wnętrza sklepu i przebudowy
powstał pawilon spełniający wszystkie
standardy począwszy od nowoczesnego
wyposażenia, oświetlenia, klimatyzacji,
ogrzewania, pełnej komputeryzacji i
monitoringu.
W otwarciu sklepu wzięli udział m.in.
wiceprezes KZRSS „Społem – Ryszard
Jaśkowski, starosta powiatu sochaczewskiego – Tadeusz Koryś, burmistrz
Sochaczewa – Piotr Osiecki.
– Jesteście państwo świetną wizytówką polskiego handlu – powiedział prezes
R. Jaśkowski. –Życzę, żeby nadal towarzyszył wam niespokojny duch prezesa
Chociana, owocujący kolejnymi placówkami, rozbudową spółdzielni…
– Wasi konkurenci zadają pytanie – jak
oni to robią? – oświadczył burmistrz
Osiecki. – Jesteście fajnym, zgranym
zespołem i tego wam gratuluję. Czekamy
na kolejnego luksa.
Placówka czynna jest przez cały tydzień. Obsada liczy 8 osób.
Tekst i foto:
JANUSZ JASTRZĘBSKI

Wszyscy znamy bajkę Andersena o brzydkim kaczątku, które przeistoczyło
się w pięknego łabędzia. Otóż był sobie w Sochaczewie, przy ulicy Narutowicza
sklep, nieciekawy wizualnie. Takie brzydkie kaczątko. I nagle pewnego dnia rano
przechodnie przecierali ze zdumienia oczy. W ciągu jednej doby sklep zmienił się
nie do poznania. Wewnątrz odnowiony, z nowymi wygodnymi regałami, a na zewnątrz zupełnie inny.

WSS Wola

Na Targówku

Dokończenie ze str. 1

oni do udanej, poprzedniej inwestycji
wolskiej WSS na Targówku, o której pisaliśmy wcześniej w Społemowcu.
Podczas otwarcia składano życzenia pomyślnych obrotów 8-osobowej
załodze, na czele z jej kierownikiem
Markiem Piekutowskim. Tłum mieszkańców z niecierpliwością, bo otwarcie
było mocno oczekiwane, wszedł do
wnętrza. Wcześniej mieszkańcy odczytywali czerwone ulotki informujące o
otwarciu – „Dla Twojej wygody powstaje sklep spożywczy „Społem”... Trwał
bój, co jest raczej rzadkie, o koszyki.
Trudy zakupów umilały degustacje,
m.in. takich firm jak warszawska SPC,
firma cukiernicza Janczewscy, napoje
Coca Coli itd.
Z uwagi na znaczną frekwencję i zainteresowanie klientów sklep jest otwarty
codziennie w godz. 6-22.

Jak mówi prezes Janusz Szczękulski,
to nie koniec tegorocznej ofensywy inwestycyjnej spółdzielni. Po oddaniu okazałego budynku przy ul. Górczewskiej i
wcześniej przy ul. Redutowej, o czym
pisaliśmy, spółdzielnia planuje ze współinwestorem firmą Bau Technik Polska
otwarcie dwóch eleganckich obiektów
– przy ul.Wolskiej 96 i przy ul.Antka
Rozpylacza. Oba budynki wielofunkcyjne będą posiadały apartamenty mieszkalne, garaże, i lokale usługowe.
Widoczna, zaawansowana budowa
przy Wolskiej 96 jest szczególnie atrakcyjnym miejscem pod względem bliskości
niezbędnych do życia punktów użyteczności publicznej, takich jak: sklepy, apteki,
park, szkoły, przedszkola, przychodnie,
czy też centra handlowe. Także pod kątem
łatwej dostępności do komunikacji miejskiej i planowanego metra.
Będziemy o tym pisali w następnych
numerach.
DARIUSZ GIERYCZ

WSS Wola

Frezje na wiosnę

N

a rogu ulic Wolskiej i Sokołowskiej,
vis a vis neogotyckiego kościoła
p.w. św. Wojciecha, od 1976 r.,
od przejęcia placówki od Miejskiego
Handlu Detalicznego, działa z powodzeniem kwiaciarnia społemowska „Frezja”.
Od samego początku pracuje w niej
Bogusława Lech, a kierowniczka 4-osobowej załogi Alicja Paczkowska ma tylko
o dwa lata krótszy staż w tym sklepie.
To panie o najwyższych kwalifikacjach
sprzedaży kwiatów. Wiedzą o tym klienci,
proszący o wiązanki okolicznościowe, zestawy kwiatów ciętych, lub doniczkowe.
Można tu kupić ziemię do kwiatów,
nasiona, donice, doniczki, konewki, a
także upominki, w postaci zegarów, filiżanek, figurek porcelanowych. Są również papierosy i rajstopy. Z okazji świat
wielkanocnych można tu kupić zajączki,
palemki, jajeczka, w tym ceramiczne
pisanki z Bolesławca, ręcznie zdobione.
Świąteczna dekoracja na wystawie przyciąga nieodparcie wzrok.
Specjalnością zakładu są oczywiście
bukiety z frezji. Nieraz klienci i przyjeżdżają z dalekich dzielnic Warszawy,
by właśnie tu kupić upragnione kwiaty.

PSS Grodzisk Maz.

Kiedyś społemowscy kwiaciarze byli
proszeni z okazji różnych świąt, o dekorowanie wielkich wolskich zakładów
pracy, które w nowej dobie nie ostały się,
niestety, na rynku.
Wiosną najbardziej poszukiwane to
obok frezji, również żonkile, tulipany,
hiacynty, margerytki. One zwiastują te
radosną porę roku. Osobno przygotowywane są małe bukieciki dla zakochanych,
przeważnie z drobnych kwiatków. Na
smutne okazje są i wieńce, gotowe, albo
na specjalne zamówienie.
Sklep, niezwykle pachnący, wygląda jak bombonierka, a jego związek z
naturą podkreśla zielona kolorystyka i
zielone markizy ze z daleka widocznym
dumnym logo „Społem”. Widać tu kobiecą dbałość o każdy szczegół, a pani
kierowniczka chętnie zawsze doradzi w
zakupach. Oczywiście, nie wyszedłem z
pustymi rękami. Mam nadzieję, że nasiona ulubionej, upojnej maciejki przyjmą
się na balkonie.
Kwiaciarnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7,30-19ta, a w
soboty i niedziele w godz. 9-17ta.
DG

Przeistoczenie

Całkowitą metamorfozę przeszedł sklep „Społem” w Milanówku, przy ulicy Kościuszki 48. Stary pawilon handlowy przeistoczył się w elegancki obiekt
handlowy. Zyskał piętro i całkowicie odmienioną bryłę budynku. Sklep ładnie
komponuje się w otoczenie milanowskich domów. Powiększona sala sprzedażowa
ma 164 m. kw. Jest przestrzenna i wygodna dla klientów. Stworzono też dobre
warunki socjalne dla pracowników.
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Poznaj Dobrą Żywność

H. Szymanderska.

K

olejny raz, tym razem przed
świętami wielkanocnymi, 29
marca br. WSS Śródmieście
zorganizowała pokaz kulinarny w
SDH Sezam, pod hasłem: „Jakość i
tradycja w naszej kuchni”. Była to
jednocześnie promocja produktów ze
znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”.
I tym razem prowadzącą pokaz była
mistrzyni kuchni, autorka 60 książek
i poradników kulinarnych, o łącznym
nakładzie kilku milionów egzemplarzy, red. Hanna Szymanderska.
Zaprezentowała ona produkty 6 polskich firm spożywczych, dystrybuowane wśród 60 innych przez polskiego
przewoźnika – Polmars. Liczni klienci
z apetytem degustowali przygotowane
przez mistrzynię dania, a pokaz umilał Zespól Pieśni i Tańca MORSY z
Pilzna.
Z okazji świąt uznaniem smakoszy
cieszyły się szczególnie sałatki świąteczne, przygotowane m.in. ze znanych
i cenionych wędlin firmy Taurus z
Pilzna, wyrabianych według tradycyjnych receptur. Osobno degustowano też

Dwugłos
o klientach

K

ent Petersen, prezes sieci
Netto
Polska
oceniając
polski rynek powiedział, że
klienci nie decydują o swoich zakupach kierując się formatem sklepu,
lecz innymi czynnikami, dlatego na
rynku trwa ciągła walka wszystkich
ze wszystkimi: dyskontów między
sobą, a także z hipermarketami i
supermarketami a także sklepami osiedlowymi. Z tego powodu
wszyscy operatorzy cały czas muszą
myśleć o zmianach i dostosowywaniu
swojej oferty do oczekiwań klientów.
– Zmiany muszą toczyć się na bieżąco,
na co dzień, tak by codziennie utrzymać i przyciągnąć nowych klientów
– mówił w marcu br. portalowi dlahandlu.pl Kent Petersen.
W czasie debaty handlowej
podczas Kongresu Poland CEE &
Retail Summit Krzysztof Gradecki
w marcu br., prezes Eko Holding powiedział, że na rynku wygrywają te
sieci, które mają dobre postrzeganie
cenowe, a nie te, które rzeczywiście
mają niskie ceny. – Dyskonty bardzo
dobrze odrobiły tę lekcję i ustawiają
poziomy cenowe w taki sposób, żeby
robić na klientach wrażenie niskich cen
– mówił Krzysztof Gradecki. Choć jak
powiedział wiele badań wskazuje na to,
że dyskonty nie są najtańsze na rynku,
to właśnie takie jest postrzeganie klientów. I dodał, że Polacy są klientami,
którzy znają najwięcej cen podstawowych produktów. Konsument europejski zna średnio 30-40 cen produktów,
zaś polski ok. 50.
Jednocześnie dodał, że wygrywają
te sieci, które potrafią dobrze zarządzać asortymentem. W badaniach
wyszło, że przeciętny klient wskazuje, że sklep, w którym jest 1 tys.
artykułów jest lepiej zaopatrzony niż
ten, w którym jest 6 tys. pozycji asortymentowych. Dzieje się tak, gdyż są
to towary, których na co dzień nie
kupujemy. Właściwe dobranie i pokazanie asortymentu to szansa na
budowanie przewagi sklepu.
Opr.red.
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Polskie smaki w Sezamie

szynkę swojską i biesiadną,
kiełbasę swojską, pasztet
szlachecki z Taurusa, a z
niebywałym powodzeniem
spotkały się odsmażane
przez postawnego górala
pierogi ruskie i z mięsem
oraz gołąbki.
Do tych pachnących dymem z drzewa olchowego
wędlin pasowały znakomite
ogórki konserwowe, ćwikła,
chrzan, papryka, buraczki
z firmy Braci Urbanek,
sławny majonez kielecki i
musztarda z WSP „Społem”
w Kielcach, wiejskie jaja
paczkowane przez Invest
Michel, suszone koncentraty
warzywne i chipsy owocowo-warzywne z Pauli,
a także pieczywo chrupki,
grzanki, groszek ptysiowy
i suchary z wrocławskiej
piekarni Mamut. Ściśle przestrzegana jest tam receptura
ich wytwarzania, z minimalną ilością cukru, tłuszczu i
soli. To ważne dla stosujących diety.
Dla miłośników smacznego nabiału do
wyboru były produkty dwóch zakładów
mleczarskich: maślanki, kefiry, serki z
OSM z Krasnegostawu oraz znane sery
pleśniowe z Lazura w Skalmierzycach.
Niektórzy klienci pytali o nowości rynko-

Felieton obywatelski

S

kromny i uczciwy pastor z byłej
NRD, dr Joachim Gauck został
wybrany w ubiegłym miesiącu
przez 1240–osobowe Zgromadzenie
Federalne Bundestagu prezydentem
Niemiec. Zyskał poparcie pięciu liczących się się partii : CDU – CSU – FDP
z rządzącej koalicji oraz opozycyjnych
– SPD i Zielonych. Jest gorącym rzecznikiem pojednania polsko-niemieckiego, a swoją pierwsza wizytę po objęciu
urzędu skierował do Warszawy!
Joachim Gauck, kiedy tylko pojawiła
się jego kandydatura, od razu zaskarbił
sobie przychylność mediów, które pisały
o nim: „kaznodzieja wolności”, „skromny
i do bólu uczciwy człowiek”, „człowiek z
ludu”. Wielonakładowy, popularny „Bild”
bardzo wymownie skomentował jego
nominację: „Od upadku muru berlińskiego minęło już jedno pokolenie, Niemcy
zasłużyli na Joachima Gaucka. Jest on
„prezydentem serc” i nie tylko wielką
osobistością, ale szansą na nową jakość w
polityce”. Po prostu wielki autorytet moralny pastora Joachima Gaucka podziałał
emocjonalnie na niemieckich dziennikarzy.
72-letni Joachim Gauck, były szef
Urzędu do spraw Akt STASI, czyli enerdowskiej służby bezpieczeństwa, twierdził że ograniczenie dostępu do prawdy
zawartej w archiwach komunistycznej
bezpieki nie służy ofiarom i poszkodo-

we z tych zakładów, a są wśród nich m.in.
ser pleśniowy Srebrzysty Lazur w zalewie,
czy jogurt z zawartościa wapnia Calpro.
Pokaz trwający w godzinach 15-18,
przyczynił się do dalszej popularyzacji
polskich, zdrowych produktów żywnościowych, w których zamiast składników
i konserwantów chemicznych, co używają koncerny zagraniczne, stosowane są
tradycyjne metody utrwalania przydatności do spożycia i utrzymywania wysokich
walorów smakowych. To pakowanie
próżniowe i wędzenie według dawnych
sposobów, wypraktykowanych w różnych regionach kraju. To ścisły reżim
chłodniowy dla nabiału.
Wszystkie oferowane, sprawdzone
produkty polskiej dobrej żywności
dostępne są w sieci sklepów WSS
Śródmieście, a więc w obu największych placówkach – SDH Sezam i
Hali Mirowskiej oraz w 11 sklepach,
m,in. przy Nowym Świecie, Miodowej,
Marszałkowskiej, Mokotowskiej, Solec,
Wiejskiej, Foksal i Alei Solidarności.
W następnym numerze Społemowca
zaprezentujemy rozmowę na temat
promocyjnego programu ministerialnego, w którego realizacji biorą udział
m.in. spółdzielnie społemowskie, z dyr.
Anitą Szczykutowicz z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. /patrz plakat na str.7/.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

WSG Centrum

Mocne Centrum
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Marię Kanię, na wiceprzewodniczącą Elżbietę Mikiciuk i na sekretarza
– Andrzeja Ślaskiego. Powołano trzy
komisje i przyjęto regulamin obrad. W
prezydium Zebrania zasiedli również
członkowie Zarządu: Regina Gaik i główna księgowa Bożena Solka.
Komisja mandatowa ogłosiła, że w
zebraniu bierze udział 14 wybranych delegatów, czyli 81,5 procent ogółu wybranych i zebranie jest prawomocne, zdolne
do podejmowania uchwał. Następnie
przewodnicząca Maria Kania wygłosiła sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej. Zgodnie z jej kompetencjami
nadzorczo-kontrolnymi rada odbyła 9
posiedzeń, na których m.in. omawiano
sytuację finansowa Spółdzielni, rentowność poszczególnych placówek, wyniki
i wnioski z kontroli, wykorzystanie funduszu socjalnego, przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych. Komisja
Rewizyjna Rady odbyła 7 posiedzeń.
Z uwagą wysłuchano sprawozdania
Zarządu złożonego przez prezes Halinę
Kalinowską. Powtórzyła ona zawarte w
dokumentach zebrania oraz przedstawione
wcześniej na zebraniach członkowskich,
dane statystyczne. A więc przede wszystkim Spółdzielnia może pochwalić się znakomitym zyskiem netto za rok 2011 w wysokości 1.193 tys.zł, co umożliwiło m.in.
podniesienie średniej płacy o 7 procent do
kwoty 3.852 zł. i godziwe dywidendy dla
120 członków Spółdzielni.
W 2011 r. przeprowadzono aż 9 kontroli wewnętrznych, w zakresie ochrony

praw konsumenta, jakości produkcji,
ładu i porządku, spełniania warunków
HACCP. Odbyły się również cztery kontrole zewnętrzne, przeprowadzone przez
Urząd Skarbowy, Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny, KZRSS „Społem”.
Żadnych, jakichkolwiek nieprawidłowości,
oprócz drobnych uwag, nie stwierdzono!
Najwyższy zysk /ponad 470 tys.zł/, jak
zwykle od szeregu lat, wypracował chyba najlepszy w Warszawie bar mleczny
Bambino, o którym z satysfakcją wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach.
Jedynie nowe bistro Gocław przyniosło
straty. Pozostałe placówki gastronomiczne, a więc kawiarnia Rozdroże, bar
Targówek i stołówka w NIK odnotowały
zyski. Także godziwe są wpływy z dzierżaw pięciu dawnych lokali: Gruba Kaśka,
Zodiak, Praha, Artall /Przy Kurierze/ oraz
Rock’n Roll /Ulubiona/.
Jak już pisaliśmy wcześniej, w 2011
r. WSG Centrum wydała ponad 334 tys.zł
na akcję socjalną, w tym na wypoczynek
dzieci, wczasy pod gruszą, zapomogi,
akcję świąteczna i pożyczki mieszkaniowe. Wspierano wiele organizacji i akcji
charytatywnych. W dyskusji, podobnie
jak na zebraniach członkowskich, zgodnie chwalono Zarząd i prezes Halinę
Kalinowską. Z satysfakcją przyjęto ocenę
biegłego rewidenta, że WSG posiada duży
majątek trwały i obrotowy, co pozwala na
dalszy rozwój. Po udzieleniu jednogłośnego absolutorium, członków zarządu
obdarowano bukietami kwiatów.
Delegatkami na zjazd przedkongresowy spółdzielczości wybrano Marię Kanię
i Bożenę Solkę.
Tekst i foto: DARIUSZ GIERYCZ

Duch pojednania
wanym, lecz ich oprawcom... Dr Joachim
Gauck tę ważną instytucję zorganizował
od podstaw i przez 10 lat wytyczał skuteczny kierunek lustracji w niemieckim
wykonaniu. Najpierw zapoznał się ze 112
kilometrami bieżącymi tajnych akt, a następnie uczciwie i sprawiedliwie dokonał
rozrachunku z komunistyczną przeszłością. W praktyce przeprowadził rzetelną
lustrację urzędników państwowych i służb
publicznych.
J.Gauck jako szef tego urzędu wielokrotnie wypowiadał się o sposobie rozliczeń
z komunistyczną przeszłością w Polsce.
Wymyślona przez b. premiera Tadeusza
Mazowieckiego gruba kreska oddzielająca
umownie komunistyczną przeszłość od
współczesności oraz ograniczenie dostępu
do prawdy nigdy nie służyły ofiarom i
prześladowanym, ale zawsze przedstawicielom byłego establishmentu...
Dziennikarze w wielu krajach piszą,że
w Niemczech słychać chichot historii.
Wszak w ćwierć wieku po rozwiązaniu
się NRD dwa najważniejsze urzędy w
RFN sprawują ludzie pochodzący ze
wschodnich Niemiec. I Angela Merkel
i Joachim Gauck zostali wychowani w
protestanckich rodzinach.
W dniach 26–27 marca 2012 roku
prezydent Joachim Gauck złożył oficjalną wizytę w Polsce. Była to jego
pierwsza wizyta zagraniczna po objęciu

urzędu,
podczas
której rozmawiał z
trzema najważniejszymi osobami w
Polsce – z prezydentem Bronisławem
Komorowskim,
z
marszałkiem Sejmu
– Ewą Kopacz i premierem Donaldem
Tuskiem. Tę podróż
prasa określała „wy- Od prawej: August Kowalczyk – przewodniczący Rady Krajowej
borem serca pre- Polskiej Unii Ofiar Nazizmu, prof. Rita Suesmuth – b. przewodzydenta Gaucka”. nicząca Bundestagu, Cornelia Schmalz -Jacobsen – przewodNa wspólnej kon- nicząca Fundacji „Brandenburskie Miejsca Pamięci”, pastor
ferencji
prasowej Joachim Gauck – przewodniczący Stowarzyszenia „Przeciw
obydwaj prezydenci Zapomnieniu – Na Rzecz Demokracji” oraz autor tego artykułu.
bardzo komplemenFot. Witold Dobski
towali się wzajemnie. „Jest dla mnie ogromną radością
dzenia Berlina i Brandenburgii w dniach
– powiedział m.in. prezydent Gauck – że
23-27 mają 2005 roku. Jako zastępca
zaprosił mnie Pan do Polski, że miałem
redaktora naczelnego pisma „Głos Ofiar
okazję doświadczyć Pana ogromnego
Nazizmu” byłem oficjalnym członkiem
serca i zrozumienia. Dla mnie jest pewdelegacji. Miałem wówczas możliwość
ne, że będę kontynuował naszą przyjaźń
przeprowadzenia z pastorem Gauckiem
między naszymi krajami.”
kilku krótkich rozmów. Jako znany w
7 lat temu poznałem osobiście dr.
Niemczech publicysta, uznał mnie wtedy
Joachima Gaucka w Berlinie, kiedy jako
za kolegę, gdyż w latach 1989 – 1996
przewodniczący Stowarzyszenia „Przeciw
byłem stałym korespondentem prasy polZapomnieniu – Na Rzecz Demokracji” zaskiej w Berlinie. Wszyscy członkowie naprosił z okazji 60-rocznicy zwycięstwa
szej delegacji byli pod wrażeniem spotkań
nad faszyzmem niemieckim delegację
z pastorem Joachimem Gauckiem.
Polskiej Unii Ofiar Nazizmu do odwieJERZY WOJCIEWSKI

Wspomnienie

Z opóźnieniem otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci
zasłużonego działacza warszawskiej spółdzielczości spożywców
– ś.p. dr WOJCIECHA TARNACHIEWICZA, który zmarł w
Warszawie w dniu 30 stycznia br., przeżywszy 72 lata. Był m.in.
wieloletnim prezesem ogólnowarszawskiej WSS „Społem”,
a w latach 70-80. przewodniczącym Rady Programowej
„Społemowca Warszawskiego”. Był wielkim społecznikiem i
działaczem gospodarczym, człowiekiem któremu nigdy nie był
obojętny los innych i który zawsze był gotowy do bezinteresownej pomocy. Takim wspominają go koledzy i współpracownicy.
Będąc na emeryturze zajmował się malarstwem, a w ostatnim czasie chorował na nowotwór, jak wspomina
prezes Tadeusz Seweryniak, do końca dzielnie zmagając się z chorobą.
Był doktorem nauk ekonomicznych, związanym nie tylko z polskim ruchem spółdzielczym, ale m.in. z
Polskim Komitetem Funduszu ONZ na rzecz Dzieci UNICEF, spółkami Uniwersalu jako członek rad nadzorczych, Fundacją Reorientacji Zawodowej i Pomocy Społecznej oraz polskim wolnomularstwem.
Będziemy wspominać go z głęboką wdzięcznością, jako prezesa WSS „Społem”, który w 1978 roku rozpoczął nowy etap rozwoju „Społemowca Warszawskiego”, przekształcając go w pismo ogólnowarszawskie,
prenumerowane również przez spółdzielnie „Społem” z całego kraju. Dobrze pamiętamy jego życzliwe, serdeczne wystąpienie na jubileuszu naszego miesięcznika w 45 rocznicę jego powstania w 2007 roku, podczas
uroczystego spotkania w „Gościńcu Opolskim”. To on, jako pierwszy, już przed 10 laty postulował wprowadzenie na naszych łamach kolorowych zdjęć.
Niech spoczywa w pokoju!
REDAKCJA

Panu Prezesowi

Sylwestrowi Cerańskiemu
serdeczne wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają Rada Nadzorcza, pracownicy
i członkowie Spółdzielni Spożywców MOKPOL

Panu Prezesowi Zarządu SS Mokpol

Sylwestrowi Cerańskiemu
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają Rada i Zarząd „Społem” WSS Śródmieście
oraz Redakcja „Społemowca Warszawskiego”
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MAH „Społem”

Spotkanie Wielkanocne
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Prezes MAH z satysfakcją mówiła o
rozwijających się obrotach Agencji, na
tle coraz lepszych wyników ekonomicznych spółdzielni-udziałowców oraz ich
inwestycji i otwierania nowych placówek Z zadowoleniem przyjęła to Rada
Nadzorcza MAH, oceniająca działania
handlowe na swym niedawnym, marcowym posiedzeniu. Pani prezes zapowiedziała dalsze działania promocyjne na
maj i czerwiec 2012 r.
W następnej części spotkania przystąpiono do prezentacji współpracujących z Agencją firm. Jako pierwszy
wystąpił dyrektor Paweł Gorczyca z
firmy J.A.Baczewski. Od razu na wstępie
zaznaczył, że według opinii ministra kul-

J. Wójtowicz-Garwoła.
Na wstępie spotkania, po serdecznym
powitaniu gości, prezes Zarządu MAH
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła omówiła
działania promocyjne Agencji, ilustrowane
kolorowymi filmami. Przedstawiono na
nich m.in. bogaty zestaw ulotek i plakatów
sklepowych, reklamujących spółdzielnie
i produkty w nich sprzedawane, w tym
comiesięczne ulotki do Społemowca
Warszawskiego, bannery na autobusach, na
Dworcu Centralnym /citylight/ i na trzech
stacjach metra – Wilanowska, RatuszArsenał i Centrum oraz cykliczne, reklamowe spoty telewizyjne w TVP Warszawa.
Reklamy trafiają do milionów mieszkańców, przyjezdnych i telewidzów.
Propagują nie tylko MAH i spółdzielnie,
ale szczerzej znak „Społem”. Coraz
większym zainteresowaniem cieszy się
również ekran reklamowy w siedzibie
KZRSS i MAH przy ul. Grażyny.
Na warszawskim Dworcu Centralnym

A. Tylkowska i E. Mazur.
reklamowane są cztery spółdzielnie:
WSS Wola, PSS Wyszków, PSS Wołomin
i WSS Śródmieście, a na nośnikach na
szybach autobusowych spółdzielnie
warszawskie – WSS Wola, WSS Praga
Południe, SS Mokpol i WSS Śródmieście.
Natomiast w reklamach telewizyjnych,
na ulotkach i plakatach występują również spółdzielnie pozawarszawskie.

SS Mokpol

J. Sobiecki, B. Pieńkowski i S. Zajączkowski.
tury i dziedzictwa narodowego powrót na
polski rynek w 2011 r. tradycyjnych wyrobów lwowskiej firmy Baczewskiego, to
powrót dobra kultury narodowej. Szczyci
się ona tym, że od 1810 r. była oficjalnym
dostawcą dworu cesarskiego ówczesnych
Austro-Węgier. To faktycznie najstarsza
polska fabryka wódek i likierów.
Jej sława w Europie i świecie bierze
się z najwyższej jakości trunku jaki wytwarza z ziemniaków, przy zastosowaniu
trzykrotnej destylacji. To firma rodzinna
od pokoleń. Tradycje założyciela Józefa
Adama Baczewskiego przejęły rodziny
Baczewskich i Geisslerów, także od 1956
r. kiedy wznowiono produkcję wódek
w Wiedniu. Od dawna jej wyroby są
eksportowane nie tylko do krajów europejskich, ale i do USA, Australii, Kanady.
W 1992 r. przy współpracy z Polmosem
w Stargardzie Gdańskim pojawiła się
na krótko w Polsce, by powrócić dzięki
współpracy z firmą dystrybucyjną Andra
w 2011 r. już na stałe do kraju.
Przez cały czas trwania spotkania
wyroby Baczewskiego były prezentowane do degustacji, także przy uroczystym
obiedzie, przez elegancką hostessę i
sprawnego barmana.
Następnym mówcą był dyrektor
Waldemar Kluska z PPM Taurus z
Pilzna, które na rodzimym rynku działa
od 1989 r. i specjalizuje się obecnie w
produkcji coraz bardziej poszukiwanych
wyrobów mięsnych, wytwarzanych
tradycyjnymi, regionalnymi metodami.
Kiełbasy, szynki, polędwice swojskie są
produkowane bez konserwantów, tylko

B
Promocja trunków: J. A. Baczewski
przy użyciu pieprzu, soli i czosnku. Po
dwóch godzinach od uboju mięso jest
wędzone w drewnie olchowym, co nadaje
silny aromat i smak. W przeciwieństwie
do wielkich zakładów mięsnych, które
idą bardziej na ilość produkcji, a nie na
jakość, w Taurusie z jednego kilograma
mięsa uzyskuje się 70 dkg wędlin, np.
szynki, a nie odwrotnie…
Wyroby Taurusa są doceniane w ministerialnych programach Poznaj Dobrą
Żywność i tradycyjnych produktów regionalnych oraz posiadają znak Teraz Polska.
Z kolei dyrektor Leszek Bąk z firmy
HOOP przedstawił nowości rynkowe
swojej firmy. To odmłodzony napój Jupik
dla dzieci i Jupik Sport szykowany na
EURO 2012. Nowe atrakcyjne opakowania maja przyciągać nowych klientów.
Zamiast napojów energetycznych HOOP
proponuje zdrowsze napoje witaminizowane. Nowością są ciemne puszki z
Hoop Cola, a od kwietnia pojawi się seria
zimnych herbat, czarnych, zielonych i
białych pod nazwą Pickwick Ice Tea oraz
syropy Jarmark Polski.
Kulminacją spotkania było wręczenie dorocznych nagród za najlepsze
wyniki sprzedaży wyrobów Pepsi Coli.
Kierownik ds. rozwoju kluczowych klientów Daniel Troc omówił najpierw bogate
promocje firmy z okazji EURO 2012, a
następnie wręczył nagrody: w kategorii
średnich spółdzielni prezesom z Białej
Podlaskiej, Grodziska Mazowieckiego i
Sochaczewa, a w kategorii dużych spółdzielni – SS Mokpol, WSS Wola i WSS
Śródmieście.
W serdecznej, społemowskiej atmosferze, przy uroczystym obiedzie życzenia
świąteczne składały prezes Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła
i
przewodnicząca Rady Nadzorczej MAH Anna
Tylkowska, a potem wszyscy sobie
nawzajem.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Jajeczko w Lotosie
J. Szczękulski i J. Chocian.

T

egoroczne spotkanie świąteczne
przed Wielkanocą, na które
przybyli licznie przedstawiciele
samorządu i pracowników Spółdzielni
Spożywców Mokpol, odbywało się 29
marca br. w poważnej atmosferze, z
uwagi na żałobę prezesa Sylwestra
Cerańskiego, któremu zaocznie składano serdeczne kondolencje z powodu
śmierci Mamy. Uroczysty obiad w
znanej, tradycyjnej, warszawskiej
restauracji Lotos, poprzedziły przemówienia przewodniczącej Rady
Nadzorczej Bożeny CzerwińskiejŻejmo i wiceprezes Zarządu Elżbiety
Różyckiej, które przekazały obecnym
serdeczne życzenia świąteczne, a za
ich pośrednictwem całej załodze spółdzielni.
Na stołach świąteczny nastrój podkreślały zapalone świece oraz pokrojone jajka, którymi wszyscy dzielili się, gremialnie składając sobie wzajemnie życzenia

wielkanocne. Nie zabrakło refleksji
rodzinnych, religijnych, wiosennych.
Przewodnicząca
Klubu
Seniora
Elżbieta Górska z wdzięcznością mówiła
o atmosferze społemowskiej rodziny, o
trosce o człowieka, członków i pracowników spółdzielni, w tym seniorów, których
darzy się tutaj szczególnym szacunkiem i
opieką. To zasługa Zarządu i Rady oraz
humanistycznej osobowości prezesa
Sylwestra Cerańskiego.
Przez dłuższy czas przy stole, gdzie
konsumowano tradycyjne polskie potrawy, przewijały się wspomnienia z życia
spółdzielni i o byłych jej działaczach.
Mówiono o potrzebie kontynuowania
dobrych tradycji spółdzielczych, podkreślając, że obecny Międzynarodowy
Rok Spółdzielczości 2012, ogłoszony
przez ONZ, powinien być okazją do
propagowania zasad spółdzielczych w
społeczeństwie, w tym wśród klientów
społemowskich placówek.
DG

Wiosenne
oferty

ilans
rocznej
działalności
Krajowej Platformy Handlowej
„Społem”, której stuprocentowym właścicielem jest KZRSS
„Społem”, jest wprawdzie jeszcze
skromny, ale niezwykle obiecujący.
Jak informuje jej prezes Ryszard
Jaśkowski, udział we wspólnych zakupach zadeklarowała ponad setka
spółdzielni „Społem” z całego kraju, z
czego połowa bierze już udział w realizacji transakcji. Dysponują one ponad
600 sklepami. Platforma zwana potocznie „internetowym biurem zakupów”,
negocjuje w imieniu spółdzielni ceny
z dostawcami, uzyskując dzięki skali
zakupów duże, korzystne rabaty.
W ubiegłym roku kilkakrotnie testowano sprzedaż oferowanych przez KPH
towarów. W pierwszym wielkanocnym
teście, obejmującym sprzedaż 25 produktów od pięciu dostawców, brało udział 360
sklepów, należących do 28 spółdzielni i w
każdym następnym było ich coraz więcej.
Na początku jesieni podpisano porozumienia o współpracy z regionalnymi
agencjami handlowymi „Społem”: mazowiecką, północną, białostocką i małopolską. Obejmuje ona wspólne działania dla
zintegrowania warunków zakupowych
oraz promocję marki własnej „Społem”.
W lecie ub. roku KPH wprowadziła
sprzedaż ciągłą na wszystkie artykuły dostępne na założonym dla spółdzielni portalu: www.naszespolem.pl. Poszerzono
asortyment o produkty takich uznanych
firm jak Unilever-Cif, Domestos, Ariel,
Signal, Nestle-Proncessa, Frugo i innych.
Dostawy realizowano, przy pomocy firmy logistycznej Jago, w dni robocze w
czasie 48 do 72 godzin od momentu zapisania zamówienia w bazie danych KPH.
W końcu ub. roku na czele rankingu
sprzedaży z udziałem KPH, znalazły się
spółdzielnie „Społem” z Częstochowy,
Stalowej Woli, Bochni, Białegostoku,
Świdnika, Mielca, Głubczyc i Świno-ujścia. Natomiast na początku br. ponownie
spółdzielnie z Bochni, Częstochowy,
Stalowej Woli, Głubczyc, Świdnika i
Mielca, ale już na trzecim miejscu z warszawskiej Pragi Południe, a na dalszych z
Gniezna, Jubilata Kraków, Sandomierza i
Białej Podlaskiej.
Jak podkreśla prezes Ryszard
Jaśkowski w ciągu roku utworzono system powiadamiania spółdzielni drogą
SMS o nowościach rynkowych i dostawach, uruchomiono wyszukiwarkę produktów, nastąpił podział na podstawowe
grupy asortymentowe, przebudowano
systemy z możliwością dodawania nowych podmiotów logistycznych itd.
Po dobrze przyjętym przez spółdzielnie projekcie „Zdrowie na LUX”, obecnie przygotowuje się projekt „Społem
dla Twojego domu”, który będzie pilotowany najpierw w województwach
wielkopolskim i lubelskim. KPH podejmie negocjacje z grupą producentów
artykułów chemicznych, kosmetyków i
wybranych AGD.
Jak wiadomo, na regałach „Zdrowie
na LUX” w ponad 650 placówkach sprzedawane są parafarmaceutyki i suplementy
diety, m.in. pod marką własną magnez z

potasem, witaminy, środki antygrypowe,
testy ciążowe i tłuszcze Omega 3.
Aktualna oferta wiosenna KPH
obejmuje wiele atrakcyjnych towarów.
Pod marką własną „Społem” m.in. przetwory warzywne ALMAR i Okechamp,
herbaty Roney’s i rewelacyjne dżemy na
wiosnę Agros Novy po cenie 1,50 – 2,06
za słoik 280 g: truskawkowy, brzoskwiniowy, z czarnych porzeczek i wiśniowy.
Poza tym cenione przetwory owocowe i warzywne Dawtona, kasze i ryże
z Janexu i Konpacku, bakalie i owoce
suszone z Atlanty i Kresto, maki Basia,
czekolady Terravity, galaretki i proszki

do pieczenia z Agro-Wodzisław, keczupy i musztardy Roleski, makarony
Jagodex, regionalne przetwory mięsne
ze Smak-Górno, herbaty Aura Ceylon,
suszone grzyby Fungopolu, miody z
Roztoczańskiego Związku Pszczelarzy,
oleje i octy balsamiczne Davia, wybrane produkty Domestos i Unilever.
Wkrótce pojawią się kolejne produkty firm Reckitt Benckiser, IncoVeritas, GlaxoSmithKline, baterie
Warta, przetwory rybne Graala i
Superfish, Tago, Mlekovita itd. W sumie ponad 400 produktów.
Wśród tych ofert jest też piwo produkowane w browarze Fuhrmann w Połczynie
Zdroju. Szczególnie jedno z tych piw
wyróżnia się smakiem i jakością. To produkowany na licencji czeskiej Starovar, w tym
jasny pilzner i rewelacyjne cytrynowe piwo,
smakujące na wiosnę również paniom.
Prezes Jaśkowski jest dobrej myśli.
Uważa że z wiosną, z emocjami na
Euro 2012, rozwinie się znacznie sprzedaż w spółdzielniach we współpracy z
Platformą i kooperującą z nią firmą logistyczną KAJP. Jego zdaniem cel programowy KPH „Społem”, tzn. zbliżenie się
do warunków cenowych, jakie osiągają
wielkie sieci tzw. handlu nowoczesnego,
zostanie zrealizowany. Tylko spółdzielnie
„Społem” muszą wspierać swoją firmę,
aby wykorzystać efekt skali zakupów.
Dodam od siebie, że wielką wartością
Platformy, podobnie jak regionalnych
agencji handlowych „Społem”, jest to,
że niesie ona sukcesy rynkowe dla spółdzielni bez zrywania szyldów „Społem” i
podporządkowywania się obcym firmom,
lecz pod własnym, tradycyjnym sztandarem i znakiem „Społem”.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
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Galeria „Rondo’

Zasłużeni działacze
warszawskiej spółdzielczości spożywców

P

od hasłem „Barwy Wielkanocy”
otwarto 15.03.br. w Galerii
„Rondo’’,
u
zbiegu
Al.
Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej,
wystawę pisanek polskich i ukraińskich
oraz innych przedmiotów, będących
atrybutami tych świąt: w tym różnego rodzaju baranków wielkanocnych.
Jak podpowiadała ich twórcom bujna
wyobraźnia, stworzenia są różnej wielkości i kształtów, a liczne z nich służą
zarazem jako gustowne podstawki
– pojemniki, w których pisanki mogą
stanąć na wielkanocnym stole.
W ramach ekspozycji zgromadzono
barwne, piękne, chociaż nieduże dzieła
sztuki’’, autorstwa ośmiu artystów. Jak
zaznaczył w wystąpieniu prezes Fundacji
„Cepelia’’, Jan Włostowski, twórcy ci są
na co dzień ludźmi różnych zawodów,
których pasja wynika z zamiłowania do
piękna.

J

Barwy Wielkanocy
Anna Filipowicz-Mróz uświadomiła
przybyłym zasadniczą różnicę pomiędzy
dziełami artystów polskich i ukraińskich. Pisanki ukraińskie są pokryte
oryginalnymi, charakterystycznymi dla
poszczególnych okolic, kolorami i wzorami, posiadającymi także znaczenie
obrzędowe. Wzory te pochodzą niekiedy
z zamierzchłych czasów.
Z kolei pisanki artystów polskich zatraciły już swoje cechy obrzędowe, za to
emanują feerią jasnych, radosnych barw i
zachwycają bogactwem wzorów. Chociaż
są współczesne, znakomicie pasują do
radosnej, wiosennej atmosfery Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Tekst i foto: CB

Klub Działaczy Spółdzielczych

W

Rola kobiet

ładze
Klubu
Działaczy
Spółdzielczych
postanowiły
uhonorować, na uroczystym
spotkaniu 7 marca br., wszystkie członkinie, z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet . Dał temu wyraz w wystąpieniu
wiceprzewodniczący KDS, Bogdan
Augustyn – dołączając, do swoichserdecznych życzeń, również pozdrowienia
od przewlekle chorego przewodniczącego, dra Tadeusza Kistryna.
Życząc paniom przede wszystkim
zdrowia, a także dalszego, aktywnego
uczestnictwa w klubowych spotkaniach
i owocnego zaangażowania w życie
spółdzielczości – B. Augustyn przypomniał, że geneza ich Święta, uznawanego
obecnie w większości państw świata,
sięga roku 1910. Nie jest więc żadnym
atrybutem czasów komunistycznych,
co starają się nam wmawiać już kolejne
pokolenia nieuków, wychowanych w tzw.
III Rzeczypospolitej.
Nawiązując do historii spółdzielczości, wiceprezes KDS wskazał na
konieczność upamiętnienia – dla uświadomienia przyszłych pokoleń – także
działaczek spółdzielczych, działających
w czasach PRL, dzięki których staraniu
spółdzielczość przetrwała właśnie wszelkie zakusy władz, pragnących jej pełnego
,,upaństwowienia’’. Te wszystkie <wojny
o przemysł> i <wojny o handel>.....
Na temat kilku z tych dzielnych
kobiet przygotowała rzeczowy, krótki
referat, prof. dr hab. Maria Konieczna
-Michalska. Przypomniała, iż w PRL-u
działało ponad trzysta szkół spółdzielczych,
a liczne kursy doskonalące
pozwalały objąć nimi co trzecią osobę,
zatrudnioną w spółdzielczym sektorze
gospodarczym. Istniały też ośrodki

Szkolenia Kadr Kierowniczych, powstaw czasach PRL-u była ostoją prawdziwej
łe w latach sześćdziesiątych ub. wieku.
spółdzielczości, o Zofii Glazer – naNa tym tle łatwiej jest zrozumieć wkład
uczycielce szkoły spółdzielczej, która
owych kilku pań w rozwój spółdzielw czasie okupacji uratowała żydowską
czości, a także ich wolę większego dodziewczynkę, o Oldze Rewińskiej,
wartościowania kobiet, zaangażowanych
która pełniła funkcję przewodniczącej
społecznie, przez resztę społeczeństwa.
Związku Zawodowego Pracowników
Taką osobą była Janina WojcieHandlu i Usług.
chowska, która po przełomie paździerW dyskusji został zgłoszony wniosek,
nikowym w 1956 r. wyprowadziła
by opracować monografię o roli kobiet w
spółdzielczynie, z całkowicie podporządruchu spółdzielczym.
kowanej komunistycznym władzom Ligi
Tekst i foto:
Kobiet, tworząc dla nich zupełnie osobną
CEZARY BUNIKIEWICZ
strukturę spółdzielczą.
Druga z zasłużonych pań, to Wanda
Bogdanowicz, pracująca w „Społem”
od
czasów
II
Rzeczypospolitej,
w
czasie
okupacji i PRL-u.
Przeprowadzone
przez nią, z upoważnienia
władz
„Społem” , rozmowy z władzami
okupacyjnymi,
zaowocowały
w
1941roku zezwoleniem na szkolenie
sprzedawców,
a
także na organizację kursów dla
kobiet. W oparciu
o tę strukturę zorganizowano system
tajnego nauczania.
Prof. KoniecznaMichalska
mówiła o Jadwidze
Święcickiej, która Przemawia prof. Maria Konieczna-Michalska.

Towarzystwo Spółdzielców

Korzenie spółdzielczości
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lutego r. w Towarzystwie Spółdzielców, dr Adam Piechowski,
dyrektor
Zespołu
Spółdzielczego
Instytutu Krajowej Rady Spółdzielczej
zapoznał zebranych ze szczegółami
historii i okolicznościami powstawania
spółdzielczości. Przypomniał też o podstawowych wartościach, którymi kierowali się pierwsi założyciele kooperatyw,
ustalając, obowiązujące do dziś, zasady
ich funkcjonowania.
Dr Piechowski rozpoczął swój wywód od wspólnoty produkcyjnej tkaczy
szkockich, którzy również prowadzili

Dr Adam Piechowski.

pierwszy, należący do niej, sklep spożywczy. Wspólnota powstała w XVIII wieku i
przetrwała do połowy XIX wieku.
Pierwsza regularna kooperatywa spożywcza została powołana do życia przez
tkaczy z angielskiego miasta Rochdale
na jesieni 1843 r. Było to Roczdelskie
Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów. Przyjęte przez nich zasady (zwane
później roczdelskimi) stały się wzorcem
dla kooperatystów na całym świecie.
Schemat działania był prosty: wspólny i
zorganizowany zakup żywności i przedmiotów użytku codziennego, eliminujący
pośrednictwo kupieckie, powodował,
że dochody zabierane poprzednio przez
pośredników i sklepikarzy trafiały teraz
do rąk zrzeszonych konsumentów. Tak
członkowie kooperatywy oszczędzali na
wydatkach i poprzez kupowanie we własnym sklepie gromadzili także wspólny
kapitał.
Niesłychanie szybki wzrost zamożności zrzeszonych w pierwszych kooperatywach spowodował ich lawinowy rozrost
nie tylko w Anglii i Szkocji, lecz także
w rozwiniętych krajach na Kontynencie
i Ameryce. Powstawały teraz potężne

związki kooperatyw, zdolne organizować nie tylko zakupy u producentów,
lecz również rozwinąć własne zakłady
produkcyjne i okiełznać kapitalistyczną
konkurencję poprzez kontrolę rynku.
W obszernym wykładzie dr Piechowski
przedstawił również rozwój spółdzielczości na ziemiach polskich.
Reasumując stwierdził, że spółdzielczość jako całość, rozwijała się, czerpiąc
inspiracje moralne z różnych źródeł:
socjalistycznych (Robert Owen), solidaryzmu chrześcijańskiego (m.in. Fryderyk
Wilhelm Raiffeisen), a także z pobudek
liberalnych wynikających z inspiracji
protestanckich.
Wszystkie te pierwiastki złożyły się
w uzupełniającą się całość, stanowiącą
w praktyce znakomitą i wypróbowaną
alternatywę – tak dla systemu wyzysku
pracowników przez kapitalizm o wilczym
obliczu, jak i zapowiadanego przez partie
socjalistyczne nadejścia raju na ziemi, w
postaci upaństwowienia, po rewolucyjnym dojściu socjalistów do władzy, nie
tylko wszystkich środków produkcji, ale
w ogóle w szelkich dziedzin życia.
Tekst i foto: CEZARY BUNIKIEWICZ

Elżbieta
Kaźmierska

est życiową optymistką o czym najlepiej świadczą opinie jej wieloletnich koleżanek, które nie pamiętają
aby kiedykolwiek przyszła do pracy
zachmurzona, zła albo choćby tylko
narzekająca.
Od najmłodszych lat przyzwyczaiła
się do tego, aby trzeźwo oceniać sytuację i nigdy nie użalać się nad sobą, a
co najważniejsze, widzieć wokół siebie
innych ludzi i starać się nie tylko ich rozumieć, ale przede wszystkim mieć dla
nich zawsze uśmiech oraz autentyczną
chęć służenia pomocą.
– Z mojego rodzinnego domu wyniosłam szacunek dla ludzi starszych
– mówi pani Elżbieta – a także atmosferę
życzliwości, której nikt na nas, dzieciach,
nie wymuszał, ale ponieważ stale ją wokół siebie czuliśmy, stała się czymś całkowicie naturalnym. Równie naturalnym
było wzajemne wspieranie się i opiekowanie babcią czy starszymi ciotkami. Z
jedną z nich, dziś już 9l-letnią, mam stały
kontakt i obydwie bardzo lubimy wspomnienia o dawnych czasach.
Te ,,dawne czasy” to lata spędzone w
rodzinnym Otwocku, gdzie urodziła się
pani Elżbieta, gdzie chodziła do szkoły,
a potem mieszkała jeszcze wiele lat z
mężem i córką.
Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, w połowie 1967 roku, podjęła
pracę w Warszawskiej Spółdzielni
Spożywców „Społem’’ w jej oddziale
wojewódzkim, który miał wówczas
siedzibę na Woli. Przyjęto ją do działu
księgowości i posadzono w wielkiej
hali maszyn, na których księgowano
wszelkie dokumenty napływające z
poszczególnych spółdzielni dzielnicowych. Tak się złożyło, że pani Elżbiecie
przydzielono obsługę księgową spółdzielni na Pradze-Południe Przez 22
lata, które tu przepracowała, miała do
czynienia z całą dokumentacją księgową tej spółdzielni. Kiedy więc w
końcu roku 1990 w związku z likwidacją oddziału wojewódzkiego musiała
zdecydować o zmianie miejsca pracy,
nie miała wątpliwości, że skieruje swe
kroki właśnie na Pragę-Południe.
Tu prezes Zofia Piotrowska zaproponowała jej stanowisko kierownika
działu księgowości. Była nie tylko
doświadczonym pracownikiem, miała
też ukończone dodatkowo pomaturalne
technikum ekonomiczne. Nie musiała
się więc niczego obawiać, choć dla handlu był to okres szczególny. Gwałtowne
zmiany polityczne i gospodarcze przełomu lat 90-tych spowodowały konieczność dokonania radykalnych przemian
również w organizacjach handlowych.
Trzeba było niemal z dnia na dzień
przestawić się na nowy sposób działania
i myślenia. Zaraz potem przyszły też
równie rewolucyjne zmiany w samym
systemie pracy i oprzyrządowaniu działalności księgowej.
W roku 2002, do działu księgowego
dołączony został także dotychczasowy
dział analizy kont. Kierownikiem nowej jednostki została Ewa Janiszewska,
zaś pani Elżbieta objęła stanowisko jej
zastępczyni. I tak już pracują od 10. lat
doskonale się uzupełniając i wzajemnie
wspierając.

Klub Publicystów Spółdzielczych

Wa r s z t a t y
dziennikarskie

Z

arząd Klubu Publicystów Spółdzielczych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP,
w związku z Międzynarodowym Rokiem
Spółdzielczości 2012, ogłasza wstępne zapisy
na intensywne warsztaty dziennikarskie, dla
osób zainteresowanych nabyciem umiejętności i praktyki dziennikarskiej, szczególnie w
zakresie spółdzielczości.
Warsztaty, organizowane pod egidą
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i we
współpracy z organizacjami spółdzielczymi
oraz redakcjami czasopism spółdzielczych,
obejmą zajęcia teoretyczne i praktyczne. W
programie m.in. zasady i organizacja pracy
dziennikarza i redakcji, zbieranie informacji, gatunki dziennikarskie, realizacja zadań
dziennikarskich.
Kurs odbywał się będzie w dniach 17
kwietnia-28 czerwca br. i obejmie 40 godzin
zajęć popołudniowych, wykładów i ćwiczeń w grupach kilkuosobowych, dwa razy
w tygodniu po 2 godziny, prowadzonych
przez bardzo doświadczonych, wieloletnich
dziennikarzy. Każdy uczestnik kursu po
jego ukończeniu otrzyma zaświadczenie
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Informacje i zgłoszenia pod telefonem
redakcyjnym: 827-92-41 wewn. 227. (red.)

W tym roku pani Elżbieta obchodzić
będzie 45-lecie pracy zawodowej. Jest
ciągle pełna energii i zaangażowania. Podkreśla, że zawsze otaczała ją
ogromna życzliwość ludzi, z którymi
współpracowała i dlatego lubiła i nadal
lubi swą pracę.
Pani Elżbieta nie ograniczała się nigdy jedynie do podstawowego zakresu
swych obowiązków. Od roku 1995
nieprzerwanie prowadzi kasę zapomogowo-pożyczkową starając się maksymalnie pomóc osobom potrzebującym. Jako
wieloletni członek spółdzielni pracuje
społecznie w grupie rejonowej biorąc
udział w systematycznych kontrolach
podległych placówek handlowych. Była
też przez wiele kadencji członkiem Rady
Nadzorczej pracując w Komisji Handlu
oraz w Komisji Rewizyjnej. Uczestniczy
też w pracach zespołów dokonujących
okresowych remanentów w sklepach.
W pełni więc zapracowała na tytuł
Zasłużonego Działacza Spółdzielczości,
jak też na liczne dyplomy i wyróżnienia, których nie brakowało w jej życiu
zawodowym.
Choć praca daje jej ogromną satysfakcję i zajmuje poczesne miejsce w jej
życiu, to jednak na pierwszym miejscu
stawiała i nadal stawia rodzinę.
Coraz częściej nachodzą ją myśli,
czym też zajmie się, gdy zakończy pracę
zawodową i będzie dysponowała czasem
tylko dla siebie. Nie ma sprecyzowanych marzeń ani planów. Oczywiście
oczekuje na wnuki i dla nich rezerwuje
sporo miejsca w swym emeryckim kalendarzyku.
Z pewnością też będzie jeszcze więcej czytać, bo lektura dobrych powieści
sprawia jej zawsze wielką przyjemność.
Może też wybierze się do Turcji, żeby
zobaczyć Istambuł, bo wiele innych
miejsc tego pięknego kraju już widziała
przy okazji jednej z wycieczek zorganizowanych przez spółdzielnię. Te rokroczne wspólne wyjazdy zagraniczne to
szczególny rozdział w jej życiu. Traktuje
je jak wyjazdy rodzinne, bo wspólne
zwiedzanie i odpoczynek to okazja do
głębszego poznawania się i nawiązywania przyjaźni wykraczających poza ramy
służbowe. Ze swej strony dodam, że pani
Ela potrafi być prawdziwą duszą towarzystwa, zawsze pogodna, roześmiana
i zarażająca wszystkich doskonałym
humorem.
ELŻBIETA JĘDRYCH
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oraz częściej w działalności handlowej pojawiają się nowości techniczne ułatwiające życie zarówno
klientom, jak i handlowcom.
Np. w Biedronce wdrażany jest system
kodów kreskowych o nazwie GS1 Data
Bar. Uniemożliwia on sprzedaż w kasie
sklepu przeterminowanych towarów,
które nie zostały wykryte w odpowiednim czasie przez pracowników sklepu i
usunięte z półek.
Do tej pory z kodów kreskowych
można było dowiedzieć się o cechach
podstawowych produktu, kraju jego
pochodzenia i cenie. Wdrażany system
pozwala na zakodowanie daty przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. Gdy kasjer będzie skanował cenę,
przeczyta również i te informacje.
Inne rozwiązanie przydatne handlowcom to IT (Information Technology
– Technologia Informacyjna – jedna z
dziedzin informatyki dostarczająca użytkownikowi narzędzi za pomocą których
może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, zarządzać, itd.)
Jak pisał portalspozywczy.pl (21-0212) – „dla 62 proc. firm średniej wielkości, zajmujących się dystrybucją i handlem, najszybszym sposobem na podniesienie swoich zysków jest usprawnienie
zarządzania cenami i promocjami dzięki
rozwiązaniom IT. Respondenci, także z
Polski, wskazują ponadto na zwiększenie
lojalności klientów i efektywniejsze planowanie popytu i podaży, jako kluczowe
czynniki umożliwiające uzyskanie przewagi nad konkurencją – wynika z badań
Forrester Consulting.
Jeszcze kilka lat temu w rozwiązania
IT, skutecznie wspomagające procesy
biznesowe inwestowały głównie firmy
duże o międzynarodowym zasięgu. W
ciągu roku firmy te były skłonne przeznaczać nawet 5-7 proc. budżetu. Dla
porównania, detaliści średniej wielkości
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– zaledwie 1 proc. Ten stan jednak dzisiaj
się zmienia.
W przypadku 42 proc. respondentów
głównym powodem jest nasilająca się
ekspansja dużych firm, które nie tylko
umiejętnie wykorzystują efekt skali,
ale też potrafią zoptymalizować swoje
procesy biznesowe dzięki rozwiązaniom
IT. Kiedy przed wybuchem kryzysu na
światowych rynkach finansowych w
2008 r. popyt na dobra konsumpcyjne
utrzymywał się na relatywnie wysokim
poziomie, najprostszym sposobem w
walce z konkurencją było podniesienie
marży, otwarcie nowych sklepów i uruchomienie handlu przez internet.
Portal przytacza przykład Pepco
– jednej z największych sieci sklepów
dyskontowych, która rozpoczęła działalność w Polsce w 2000 r. Dzisiaj Pepco

Pożyteczna innowacja
tworzy ponad 220 sklepów, które nie
tylko generują przychody na stabilnym
poziomie, ale też skuteczniej kontrolują
swoje koszty po wdrożeniu przez firmę
Columbus systemu informatycznego
Microsoft Dynamics Ax. Wdrożony
system wspomaga zarządzanie m.in. finansami, środkami trwałymi, planowanie
zakupów i monitoring dostaw, na tyle
skutecznie, że sieć planuje podwojenie
liczby swoich sklepów w Polsce w ciągu
kilku najbliższych lat.
„Generowanie zysków w jak najszybszym czasie wyłącznie przez proste
podnoszenie marży, otwieranie sklepów
lub poszerzanie asortymentu nie będzie
wystarczające – powiedział portalowispozywczemu.pl Manoj Nair, prezes
Columbus Polska.
Do tego, jak wynika z badań Forrester
Consulting, potrzeba m.in. efektywniejszego zarządzania promocjami, lepszego
planowania cen, zwiększenia lojalności
klientów, lepszego prognozowania i uzupełniania zapasów, lepszego planowania

Prawo na co dzień l

N

a podstawie ustawy z dnia 16
września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli
i przedsiębiorców ( Dz. U. 2011 Nr 232
poz. 1378) ograniczono obowiązek wystawiania dla pracowników informacji
o wysokości przekazanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. Ustawa ta znowelizowała, między
innymi, art.24 i 41 ustawy z dnia 13 paź-

jako płatnik składek jest obowiązany przekazać– nie częściej niż raz
na miesiąc – za miesiąc poprzedni.
Przepisy te stosuje się odpowiednio
do składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pierwszy raport zawierający
informację roczną RMUA pracodawca jako płatnik kładek przekaże
ubezpieczonemu do dnia 28 lutego
2013 r. za rok 2012.

RMUA raz w roku
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205,
poz. 1585, z późn. zm.) wprowadzając
następujące zmiany:
1) informacje zawarte w raportach,
tzw. RMUA pracodawca jako płatnik
składek przekazuje ubezpieczonemu
w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do
dnia 28 lutego roku następnego, na
piśmie lub za zgodą ubezpieczonego
– w formie dokumentu elektronicznego – w celu weryfikacji tych informacji, czy są zgodne z potrąconą
składką z wynagrodzenia. Jednakże
na żądanie ubezpieczonego informacje te zawarte w RUMA pracodawca

asortymentu, ulepszonego zarządzania
łańcuchem dostaw i zarządzania popytem, a także poprawy procesu informacyjnego o zapasach w magazynie.
Zdaniem prezesa firmy Columbus
– W każdym z tych obszarów dobrze
wdrożone rozwiązanie IT może przynieść firmie zarówno większy komfort
pracy, jak i większe oszczędności, które
wcześniej trudno było zlokalizować w
wolumenie pozornie nie powiązanych ze
sobą danych.
Ale kluczowym czynnikiem sukcesu
dla handlu ma być umiejętność wykorzystania potencjału urządzeń mobilnych do
dostarczania konsumentom jeszcze lepszych wrażeń związanych z zakupami.
Jak pisał portal dlahandlu.pl (13-032012) na takie rozwiązania postawiły
m.in. Carrefour, Tesco, Biedronka.

Kopie deklaracji rozliczeniowych i
imiennych raportów miesięcznych
oraz dokumentów korygujących te
dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5
lat od dnia ich przekazania do ZUS-u
w formie dokumentu pisemnego lub
elektronicznego.
2) należności z tytułu składek ulegają
przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc
od dnia, w którym stały się wymagalne, jak również nienależnie opłacone
składki ulegają przedawnieniu po
upływie 5 lat. Uprzednio termin
przedawnienia wynosił 10 lat.
Opracowała:
MONIKA BOBKE

Carrefour uruchomił aplikację „Moje
zakupy w Carrefourze” która jest dostępna na ifonie. Jej funkcjonalność to m.in.
szukanie produktu za pomocą słowa
kluczowego lub poprzez skanowanie go,
automatyczne synchronizowanie zakupów z telefonu komórkowego i koszyka
internetowego. Użytkownicy potwierdzają dokonanie zakupu i płacą przy pomocy
aplikacji, a zakupy otrzymują do domu.
Tesco postanowiło wprowadzić do
swojej odzieżowej marki F&F „wirtualną
przymierzalnię 3D”. Klienci przesyłają
zdjęcia lub wpisują swoje rozmiary i
mogą się przekonać czy będą dobrze
wyglądali w konkretnych ubraniach tej
marki.
Ale największą atrakcją jest wprowadzenie przez amerykański Walmart
zakupów dwukierunkowych. Specjalna
aplikacja informuje sklep o tym czego
klientowi brakuje w lodówce. Nie potrzeba zamówienia, by kurier dostarczył
klientowi potrzebne towary.
(jmj)

CO PISZĄ INNI?
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„Przeglądzie” nr 13 z 1 kwietnia
br. ukazał się kolejny interesujący Raport o spółdzielczości pióra Bronisława Tumiłowicza
„Spółdzielczość pod lupą senatorów”.
Warto zapoznać się z głównymi tezami
artykułu. Senacka Komisja Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zorganizowała konferencję
w związku z Rokiem Spółdzielczości
„100 lat spółdzielczości – wyzwania na
przyszłość”. Tytuł konferencji wzbudził
kontrowersje, bo przed stu laty nie wydarzyło nic szczególnego w historii ruchu,
a najstarsza z dziś działających polskich
spółdzielni – Bank Spółdzielczy w
Brodnicy, obchodzi 150-lecie powstania.
Konferencja zaprezentowała rozmaite
postawy względem spółdzielczości w
Polsce i obecnej sytuacji tego ruchu.
Minister rolnictwa Marek Sawicki
podkreślił, że spółdzielczość na świecie odgrywała i odgrywa ważną rolę w
rozwoju społeczno-gospodarczym poszczególnych krajów. W Polsce panuje
dziwna niechęć do spółdzielczości. Po
okresie transformacji nadal część polityków traktuje spółdzielczość jako zło konieczne. Polska spółdzielczość ma jednak
nadal duże szanse rozwoju. W naszym
kraju funkcjonuje ok. 9 tys. spółdzielni.
Zrzeszają one ponad 8 milionów członków i zatrudniają 400 tys. pracowników.
Prezes Zarządu Krajowej Rady
Spółdzielczej Alfred Domagalski mówił
o wciąż wadliwym rozumieniu istoty

Warszawo, ty moja Warszawo

W

ędrujący Nowym Światem w pogodne
wiosenne dni, napotykają nierządko ulicznych grajków mniej lub bardziej melodyjnie przygrywających na różnych instrumentach.
Niektórzy z nich muzykują nawet w mroźne dni
zimowe.

spółdzielczości, o niedocenianiu celów
tego ruchu, który bardziej niż na sukces
ekonomiczny i walkę rynkową, nastawia się na zaspokajanie potrzeb swoich
członków, a największym kapitałem w
tym ruchu są ludzie. Rozważania prezesa
Domagalskiego skoncentrowane były
na specyfice spółdzielczości rolniczej,
bo taką formułę przyjęli organizatorzy
konferencji.
– W wystąpieniach spółdzielców
ciągle słyszę lament – mówił ekonomista z ALMAMER Szkoły Wyższej,

przepisom, ani ruchowi spółdzielczemu
nie wyszło na dobre.
Wszelkie projekty obejmujące swoim
zakresem poszczególne segmenty spółdzielczości – rolniczy, mieszkaniowy,
nawet uczniowski, muszą odwoływać
się na wstępie do ogólnych założeń
spółdzielczej formy gospodarowania i
zasad społecznych tego ruchu, a właśnie
w tych generaliach panuje w świadomości polityków i całego społeczeństwa
pomieszanie z poplątaniem. Największe
szanse na pomyślną legislację mają nie

Senatorzy o spółdzielczości
prof. Marian Brodziński. Przestrzegał
działaczy ruchu, aby nie schlebiać, nie
czapkować wciąż politykom rządzących
ugrupowań, bo to w konsekwencji obraca
się przeciwko spółdzielczości. A politycy,
jak to politycy – chętnie obiecują.
Podczas konferencji zaprezentowano projekt ustawy o spółdzielniach
rolniczych. Projekt firmuje poseł PiS
Krzysztof Jurgiel lecz rzeczywistym
autorem jest senator Henryk Cioch z
PiS. Poproszony o ocenę szans projektu,
prezes Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Andrzej Anulewicz stwierdził, że jego
zdaniem cel zgłaszania tego projektu pod
obrady Sejmu jest polityczny. Praktycznie
przydałaby się przede wszystkim ogólna
ustawa o spółdzielczości w Polsce lex generalis, poprzednia była już bowiem nowelizowana ponad 40 razy, co ani samym

Ba, ale nie tylko katarynkom Warszawa wówczas
przychylna nie była. Nawet sławne w Europie nazwiska nie cieszyły się przychylnością warszawiaków, a raczej ich części.
Krytycy publikujący w pismach warszawskich i
to różnych odcieni, nie darzyli sympatią Offenbacha,
którego operetki należały do żelaznego repertuaru teatrzyków ogródkowych, gdyż publiczność masowo
na nie przychodziła. Były więc bardzo kasowe.

projekty powstające w klubach partyjnych, ale projekt rządowy – oczywiście
pod warunkiem, że rząd się tym zajmie.
W poprzedniej kadencji była już szansa
na uchwalenie rządowej propozycji ustawy o spółdzielczości, ale nie doszło to do
skutku.
Podsumowując konferencję prezes
Domagalski powiedział, że ruch spółdzielczy opiera się na więziach społecznych i ekonomicznych. Więzi społeczne
przetrwały, więzi ekonomiczne w sporej
mierze zostały zerwane, a przecież nikt
nie będzie pracował w spółdzielczości
tylko dlatego, że sama idea jest piękna i
słuszna. Nagroda Nobla z dziedziny ekonomii dla Elinor Ostrom potwierdziła,
że spółdzielcza forma gospodarowania
może być efektywniejsza niż inne, oparte
na kapitale formacje.
(oprac. jmj)

niższych warstw naszego ogółu, a poczęły smak ten
kazić; miały zaszczepić zamiłowanie do sztuki, a
zaszczepiły zamiłowanie do łydek; miały umocnić
wiarę prostaków w wielkie i piękne idee, a dały im
natomiast sceptycyzm odnośnie do tych idei, sceptycyzm szczególniej dla nas niebezpieczny: słowem:
teatrzyki miały ogół uczyć – poczęły go psuć.
Czy wobec gniewnej prasy, która odmówi im
niezawodnie nadal swej pomocy (…) przedsiębior-

Rozprawa Sienkiewicza z Offenbachem
W dawnych latach nie cieszyli się uliczni muzykanci taką wyrozumiałością władz, jak obecnie.
Nawet kataryniarze byli ograniczeni bardzo ostrymi
przepisami. Np. w marcu 1879 roku Oberpolicmajster
miasta Warszawy wydał specjalne rozporządzenie w
sprawie katarynek: 1. Grywać wolną zimą od 11 z
rana do 7 wieczorem, w lecie do 10 wieczorem. 2.
Na podwórzach granie dozwolone jest pojedynczo i
to za zgodą gospodarza lub rządcy domu. „Na żądanie jednak lokatorów winien się kataryniarz oddalić
najmniej o 500 kroków”.
W maju wydano dalsze obostrzenia: kataryniarze
musieli starać się o pozwolenie posiadania katarynki
i wykupywać numery blaszane, które na widocznym
miejscu z boku katarynki przybite być powinny.

Ale krytycy od liberałów po arcykonserwatystów
(atakował je nawet Bolesław Prus) zarzucali utworom Offenbacha, że są niezbyt moralne i protestowali
przeciwko wulgarnej ich inscenizacji.
Największe nasilenie ataków miało miejsce w
1875 r. Np. Henryk Sienkiewicz pisał w „Niwie”:
„Dość już mamy Offenbacha i dwuznaczników,
i muzycznej czkawki i letnich primadonn dramatycznych, i wszystkiego tego , co wzięte razem z
piwem, światłem gazu, różem, bielidłem, tłustymi
konceptami, fałszywem szychem złotym, fałszywymi włosami i głosami – razem z bezecną i wyuzdaną
publiką kantorowiczów i błędnych gwiazd nocnych
– stanowiło nasze ogródki. Ogródki (…) zmieniły
się w budy offenbachowskie; miały kształcić smak

cy owi zdołają się utrzymać, czy potrafią wyjednać
pozwolenie na przedstawienia ogródkowe w roku
przyszłym – trudno dziś wiedzieć. Pozwolenie dotychczas dawano im wskutek gorącego poparcia, jakie znajdowali wszędzie, dziś nie znajdą go nigdzie,
zatem wątpimy”.
Sienkiewiczowi odpowiedział w „Kurierze
Lubelskim” jeden z prowincjonalnych aktorów: „
piwo, gaz i bielidła nie przywędrowały do Warszawy
z teatrzykami i nie opuszczą ich wraz z nimi (…) offenbachiady rozpleniły się z głównych scen warszawskich (teatrów rządowych), które na koniec uznały za
najwłaściwsze zmonopolizować je dla siebie, zakupując prawo wyłącznego ich przedstawienia”.
JASJAN
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rok świąt Wielkanocnych, szczególnie barwna liturgia im towarzysząca, są znane i miłe wszystkim, niezależnie od ich światopoglądu.
Znacznie mniej wiemy, jak wyglądały
te święta w pierwszych wiekach kształtowania się chrześcijaństwa1.
Życie liturgiczne w I – IV wieku organizowane było, podobnie jak dzisiaj, w
cykl tygodniowy, kończący się niedzielą
i w cykl roczny, którego kulminacyjnym
punktem była Wielkanoc, najstarsze
święto kalendarza chrześcijańskiego.
Ale charakter Wielkanocy jako święta
radosnego ku czci zmartwychwstania zarysował się z całą wyrazistością dopiero
w późniejszym okresie.

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH
wielkanocny ograniczał się początkowo
tylko do Wielkiej Soboty. Ale już pod koniec I wieku była mowa o dwóch dniach
postu w tygodniu w ciągu całego roku: w
środę i w piątek. Obyczaj ten niewątpliwie przyczynił się do rozciągnięcia postu
wielkanocnego na cały Wielki Tydzień
i to już w wieku III, przynajmniej w
Egipcie i Syrii.
Nie poprzestano jednak na tym. Post
czterdziestodniowy, wzorowany na poście
Jezusa na pustyni , stosowany był już w
czasie, gdy zebrał się sobór nicejski (325

W czasie chrztu katechumeni zwróceni twarzą ku zachodowi, krainie ciemności, najpierw wyrzekali się szatana,
potem odwracali się ku wschodowi,
skąd przychodzi światło i wypowiadali krótkie wyznanie wiary. Następnie
wchodzili do babtysterium, obnażali
się, i po otrzymaniu namaszczenia olejem, pojedynczo wstępowali do basenu
chrzcielnego. Odmawiali credo lub
odpowiadali „wierzę” na poszczególne
artykuły recytowane przez celebransa,
po czym odbywał się chrzest bądź przez

Wielkanoc w pierwszych wiekach
Dzień Wielkanocy
przypada niezmiennie w niedzielę, stając się ukoronowaniem Wielkiego Tygodnia obchodzonego przez Kościół w smutku.
Podobnie było w obchodzonych misteriach pogańskiego boga Attysa, kiedy
to w czasie wielkich świąt w marcu,
zaczynających się w dzień, kiedy następowało zrównanie dnia z nocą, czczono
przez cały tydzień kolejno mękę, śmierć
i zmartwychwstanie tego boga. Jednak
w przypadku tych misteriów pogańskich
było to święto rolnicze i kosmiczne, natomiast Wielkanoc chrześcijańska była
determinowana określonymi zdarzeniami
z niedalekiej przeszłości i wymienionymi w wiarygodnych (przynajmniej jeśli
chodzi o sprawy zasadnicze) tekstach.
Niemniej misteria pogańskie wschodnie
przyczyniły się do sprecyzowania i podziału chrześcijańskiego święta wielkanocnego z jego dwoma uzupełniającymi
się elementami: żałoby i radości, i przejściem od jednego do drugiego.
Smutek poprzedzający radość świąt
Wielkanocy podkreślany był przez post,
zajmujący ważne miejsce w praktyce
kościelnej pod koniec starożytności. Post

r.). Na Zachodzie post ten przerywany był
tylko w niedzielę. Wschód, poza Wielkim
Tygodniem, długo wzbraniał się przed postem w sobotę, uświęconą na wzór szabatu
żydowskiego, natomiast przedłużył post o
tydzień, wobec czego w sumie Wielki Post
trwał sześć do siedmiu tygodni. Kościół
jerozolimski poszedł jeszcze dalej: ustanowił post ośmiotygodniowy przez pięć dni
w tygodniu, uzyskując w ten sposób sumę
czterdziestu dni postu.
Trwanie postu, jak i jego surowość
były bardzo różne, zależnie od regionu.
Tylko mięso było stanowczo zabronione
w całym chrześcijaństwie.
Podczas nocy z soboty na niedzielę
wielkanocną odbywała się ceremonia
chrztu, uroczyście odprawiana dla ogółu
katechumenów, przeważnie był to bowiem chrzest ludzi dorosłych. Wybór
właśnie tej pory podkreślał wagę rytuału:
ci co chrzest przyjmują stają się uczestnikami śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa, umierają dla grzechu, aby
narodzić się do życia w łasce. Chrzest
poprzedzony był okresem przygotowawczym: modlitwami, egzorcyzmami,
ćwiczeniami pokutnymi.

J

Fraszki Jana
Sztaudyngera
Pochwała palaczy
Tylko tych palaczy cenię
co porzucili palenie.
Ideowiec
Im wilk większy ideowiec
tym więcej pożera... owiec!
Wiara
Powodzenia połowa –
wierzyć we własne słowa.
Mistrzowie
Wielu mistrzami się stało
jak mówić prawdę niecałą.
Ćwiczenie
Po długich latach ćwiczenia
sumienie w echo się zmienia.
Prawdziwa cnota
Prawdziwa cnota nie boi się
krytyk...
Do szału ją wiedzie już najmniejszy
przytyk.

1
– oprac. na podst. Marcel Simon –
Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa.

Prystelka
barwna
(Pristella maxillaris)

AKWARIUM
est spokojną stadną rybką należącą
do rodziny kąsoczkowatych. Zasiedla
dopływy Amazonki oraz rzeki
Gujany i Wenezueli. W naturze osiąga
długość 4cm w warunkach hodowlanych
zwykle jest nieco mniejsza. Ubarwienie
tego gatunku jest dość ciekawe .Płetwa
ogonowa ma krwiste ubarwienie widoczne zwłaszcza u samców w porze
godowej, płetwa grzbietowa
i dolna mają trzy kolorowe
pasy biały, czarny i żółty
zaś tułów o srebrzystym
zdecydowanym odcieniu.

zanurzenie, początkowo trzykrotne,, bądź
przez zwykłe polanie.
Ceremonię odprawiał zazwyczaj
biskup. Po chrzcie udzielał neofitom następnego namaszczenia, dzięki któremu
zstępował na nich Duch Święty ( później
w kościele łacińskim stał się to obrzęd
odrębny od chrztu i nazwany został bierzmowaniem).
Nowo ochrzczeni, odziani w białe szaty, szli w procesji do pobliskiego kościoła, gdzie po raz pierwszy przystępowali
do komunii. Od tego momentu stawali się
pełnoprawnymi wiernymi.
Chrzest zmazywał popełnione wcześniej grzechy. Toteż wielu starało się
opóźnić jego przyjęcie. Np. Konstantyn
przyjął chrzest dopiero na łożu śmierci. Bowiem za grzechy popełnione po
chrzcie starożytny Kościół naznaczał
pokutę publiczną, a potem długi okres surowej ekspiacji, zależnej od wagi grzechu
i mogącej rozciągać się na całe lata.
JASJAN
__________

Samiczki są zwykle nieco większe
i bardziej okrągłe. Zbiorniki akwarystyczne przeznaczone do hodowli tych
ryb powinny mieć pojemność minimum
60 l. Jednak zasada obowiązująca dla
większości ryb im większy zbiornik tym
lepiej jest w tym przypadku uzasadniona,
gdyż w większym stadzie ryby prezentują
się o wiele korzystniej.
Parametry jakie powinna spełniać
woda w zbiorniku to temperatura utrzymywana w granicach 21–28 st C, pH w
granicach 7–8.Tak więc woda powinna
być lekko kwaśna i miękka. W celu wyeksponowania ławicy ryb tylna
i boczne ściany akwarium
powinny być przesłonięte przez wysokie
rośliny,
których
wzrost powinien maleć
w kierunku środka. W
doborze roślin wagę odgrywa kwaśność i jej miękki charakter typowy dla wód Amazonki.

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

P

rzełyk Barretta jest uznawany za
stan przedrakowy predysponujący
do rozwoju raka gruczołowego przełyku (ang. esophageal adenocarcinomaEAC).Polega na pojawieniu się w miejscu
nabłonka wielowarstwowego przełyku
(prawidłowego dla przełyku)nabłonka

Nie może zabraknąć też liści na dnie
zbiornika. Oświetlenie nie powinno być
zbyt silne a dno zbiornika powinno mieć
ciemne tło co pozwali lepiej uwidocznić
delikatne ubarwienie tego gatunku. Do
tarła ryby podchodzą po częściowej wymianie wody. Jedna samica wyciera się
zwykle z dwoma samcami dając do 500
szt. ikry, która opada na rośliny. Dlatego
na dnie wskazane jest ułożenie mchu.
Temperatura wody podczas tarła
powinna wynosić 28 st C i charakteryzować się wysoką miękkością i kwaśnością. Po tarle należy odłowić dorosłe
osobniki gdyż mogą pożerać zniesioną
ikrę. Ikra rozwija się około 24 godzin
a po 3–4 dniach narybek należy dokarmiać larwami solowca oraz specjalnie
przygotowanym pokarmem pyłkowym.
Skarmianie dorosłych ryb nie jest trudne.
Przyjmują zarówno pokarm suchy, żywy
jak i mrożony.
M.W.

nich nieprawidłowy styl życia, palenie
tytoniu (2-krotny wzrost ryzyka).Rozpoznanie przełyku Barretta wymaga
systematycznego pobierania wycinków
z nieprawidłowo wyglądającej błony
śluzowej przełyku podczas badania gastroskopowego w celu udokumentowania
obecności metaplazji jelitowej.
Kontrolne badania endoskopowe służą
wykryciu kolejnego etapu transformacji
jakim jest dysplazja w obrębie ognisk

Przełyk Barretta

walcowatego (typowego dla żołądka) z
ogniskami metaplazji jelitowej. Rozwija
się on u 10–20% osób cierpiących na
przewlekłe zarzucanie treści żołądkowej
(choroba refleksowa przełyku).
Ryzyko raka w BE jest 30-60 krotnie
większa niż w ogólnej populacji. Należy
jednak podkreślić ,że u większości chorych z przełykiem Barretta nigdy nie
rozwinie się EAC. Jak dotychczas nie
mamy jednoznacznej odpowiedzi na
pytanie jaka jest rzeczywista przyczyna
rozwinięcia się przełyku Barretta .
Na podstawie dotychczas zebranych
danych prowadzonych w licznych badaniach klinicznych wiemy ,że pewne
czynniki mają na to wpływ. Należą do

metaplazji. Celem leczenia jest wygojenie
zmian błony śluzowej i utrzymanie jej w
prawidłowym stanie. U chorych z przełykiem Barretta powinno się stosować inhibitory pompy protonowej gdyż wiąże się to z
mniejszym ryzykiem wystąpienia dysplazji.
Terapia endoskopowa ma uzasadnienie u osób z dysplazją dużego stopnia i
rozwiniętym rakiem zdyskwalifikowanym od operacji. Ze stosowanych technik
endoskopowych wyróżniamy zabiegi
termiczne takie jak (argonowa koagulacja
plazmowa APC, ablacja prądem o częstotliwości fal radiowych, elektrokoagulacja, koagulacja laserowa),zabiegi fotodynamiczne (PDT) oraz mukozektomię.
ESKULAP

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Waga 23.IX–23.X

Marzec jest twoim miesiącem. Możesz podejmować
nawet ryzykowne decyzje.
Pomyśl o zmianach w swojej dotychczasowej działalności. Zadbaj o zdrowie.

Staraj się unikać piętrzących
się problemów. Miłość i
partnerstwo są dla ciebie
bardzo ważne. Pamiętaj o rozsądku.
Czeka cię rozwój mentalny i duchowy.

Byk 21.IV–21.V
Miesiąc ten wymaga opanowania i wyciszenia oraz
rozważnych decyzji. Twoje
pomysły na życie powinny być realne
i przemyślane. Pomyśl o odpoczynku.

Skorpion 24.X –22.XI
Walcz
z
agresywnością
charakterystyczną dla Lwa.
Przed podejmowaniem kolejnych przedsięwzięć wygospodaruj czas
dla siebie. Odpocznij.

Bliźnięta 22.V–21.VI
W tych dniach nie planuj dalszych wyjazdów.
Zamierzonych działań nie
przyspieszaj. Czekają cię spotkania w
gronie przyjaciół. Aura da znać o sobie.

Strzelec 23.XI–23.XII
Postaw
na
samorealizację twórczą. Zrealizujesz
w pełni swoje pomysły.
Ze zdrowiem nie powinno być kłopotu,
ale odpoczynek może się przydać.

Rak 22.VI–22.VII
Twoja aktywność przyniesie oczekiwane rezultaty
i satysfakcję. Postaraj się
poprawić swój stan fizyczny i psychiczny. Zaplanuj spotkania z przyjaciółmi.

Koziorożec 24.XII–20.I
Pod koniec miesiąca podejmij ważne dla siebie decyzje. Sprawy osobiste odłóż
jednak na później. Zastanów się na czym
ci bardziej zależy.

Lew 23.VII–22.VIII
Po 17-tym dobra aura dla
podejmowanych
działań.
Możesz być spokojny, nie
grozi ci popełnienie błędów. Odrzuć to co
nieistotne i mało ważne.

Wodnik 21.I–20.II
Druga dekada będzie najlepszym okresem na podjęcie
działań.
Postanowienia
będą konstruktywne i skuteczne. Zadbaj
o zdrowie, bo jest ono skarbem.

Panna 23.VIII–22.IX
Unikaj pośpiechu, nerwowego działania i podejmowania pochopnych decyzji.
W trzeciej dekadzie podejmuj ważne
przedsięwzięcia, pomoże ci w tym intuicja.
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Ryby 21.II–20.III
Skup się na nowych pomysłach, pamiętając o tym ,że
tempo życia jest szybsze
niż kiedykolwiek. W sprawach trudnych
warto poprosić o pomoc najbliższych.

KRZYŻÓWKA nr 4 z hasłem
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Wszystkie litery ponumerowane w
prawym, dolnym rogu napisane w kolejności od 1 do 14 utworzą hasło.
Poziomo: l) podawany niemowlętom, 2) system rządów papieskich, 8)
cierpiący na manię, 9) Maria związana z
Napoleonem I, 10) usunięcie kogoś z zajmowanego lokalu, 11) sztuczna sadzawka
w klasztorach buddyjskich, 13) rosyjskie
imię męskie, 16) mała mapa, 20) wylew
krwi do tkanek ciała, 23) w cieście, 24)
rzeka w azjatyckiej części Rosji, 25)
Antoni (1902-44) polski konstruktor szybowców, pilot, 26) kraina historyczna w
dorzeczu środkowej Łyny i Pasłęki, 27)
otrzymywanie w średniowieczu szlachetnego kruszcu z metali.
Pionowo: 1) pelagra, awitaminoza,
2) może być z teką lub bez, 3) jeden z
Muszkieterów, 4) mała kawa lub ptak,
5) osiadła postać jamochłonów, 6) motyl
dzienny, 7) braciszek, 12) przewidzenie,
1 4) oddychają nimi ryby, 15) matka

szczeniąt, 17) odpłatne korzystanie z lokalu, 18) płacz, l9) duńska wyspa (Fyn),
21) gwara, narzecze, 22) mafia, szajka,
23) dawny członek rady miejskiej.
Kartki pocztowe z dopiskiem
Krzyżówka nr 4 prosimy przesłać na
adres redakcji do 30 kwietnia 2012 r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania
będą premiowane nagrodą ufundowaną
przez Pracownię Cukierniczą Raj Plus.
Rozwiązanie krzyżówki
nr 2/2012
Poziomo: 1) meldunek, 5) zodiak, 8)
cebula, 9) Zamenhof, 10) Bralczyk, 11)
kokota, 13) straż, 16) toffi, 20) akźdaj,
23) wędzidło, 24) rozwódka, 25) portal,
26) cykada, 27) Taganrog.
Pionowo: 1) maceba, 2) labrador, 3)
Uglicz, 4) kozak, 5) zamek, 6) Danek, 7)
apostrof, 12) oset, 14) traktory, 15) żona,
17) fundator, 18) ozdoba, 19) zoolog, 21)
dawka, 22) jądra, 23) Wyatt.
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