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Pieką z sercem – coraz więcej
P

Gospodarze i goście podczas ceremonii otwarcia.

SS Mokpol

R

opularne hasło promocyjne Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej
w Warszawie brzmi: „Pieczemy z sercem” i znają je powszechnie
warszawiacy, jako że korzystają bardzo często, chyba codziennie z wypieków tej ponad 65-letniej firmy ze
społemowskim rodowodem. Od chwili
uruchomienia nowej hali do produkcji pieczywa w Piekarni Żerań przy
ul.Odlewniczej w dniu 15 lutego br.
możemy do tego hasła spokojnie dodać
– …coraz więcej!
Na zaproszenie Rady Nadzorczej i Zarządu SPC na uroczystość otwarcia hali
przybyli m.in. prezes Zarządu Krajowej
Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, przewodnicząca Rady Nadzorczej
KZRSS „Społem” Anna Tylkowska
i wiceprezes Związku Ryszard Jaśkowski,
prezes MAH „Społem” Jadwiga Wójtowicz-Garwoła i prezesi – Anatol Świeżak
z Hali Targowej Wola, Józef Idzikowski

Wśród powodzi różnych rozmaitych świąt branżowych, czy bardziej osobistych, rodzinnych, środowiskowych, my wyróżniamy tradycyjnie od lat Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 Marca, który na całym świecie przypomina o ogromnej, decydującej roli kobiet w życiu społecznym , rodzinnym, zawodowym. To
nie tylko rola matki, siostry, córki, żony, przyjaciółki, ale i wiernego, niezawodnego często partnera i towarzysza naszej pracy, w trudzie codziennych obowiązków. Nieprzypadkowo słowo Spółdzielnia ma rodzaj żeński, a często kojarzy się
z rolą matki-żywicielki. Wszystkim Czytelniczkom, Spółdzielczyniom na ręce
Koleżanek ze sklepu WSS Wola na Targówku – wszelkiego Dobra, Szczęścia,
Nadziei i Spełnienia Marzeń!
REDAKCJA
ze Sp. Hale Banacha, Waldemar Rolewski z Warszawskiego Banku Sp., dyrektorzy – Bogusław Pieńkowski z SDH Sezam, Mieczysław Szumiło z WSS Praga
Południe i Marek Borowy z SS Mokpol
oraz red.naczelna Przeglądu Piekarskiego
i Cukierniczego Magdalena Mart.
Na wstępie spotkania prezes Zarządu
SPC Janusz Kazimierczuk mówił gościom o tej największej spółdzielni piekarskiej w kraju. Przynosi ona 152 mln
zł przychodu rocznie i 4 mln zł zysku
brutto. Zatrudnia około 600 osób, a jej
wyroby zna cała Warszawa i okolice
(Warto przypomnieć, że 34 sklepy firmowe SPC działają w każdej dzielnicy
oraz w pobliskich Łowiczu, Sochaczewie i Żyrardowie).

Jak mówił prezes, warszawska SPC to
tradycja wypieków piekarskich od ponad
65 lat. Starannie opracowane receptury
i wyselekcjonowane najlepsze surowce są
kluczem przy tworzeniu nowego asortymentu. Produkty z logo SPC to gwarancja
doskonałej jakości i smaku. W kilku piekarniach Spółdzielni wypiekane są różnego rodzaju chleby i bułki pszenne, żytnie,
mieszane z dodatkami ziaren i owoców
oraz ciasta, ciasteczka i torty.
Obok pieczywa świeżego, SPC produkuje pieczywo mrożone, odpiekane
w sklepach i na wynos oraz ostatnio kanapkowe przekąski. Spółdzielnia posiada
Dokończenie na str. 3

Wizyta prezesa BCC

ada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Spożywców Mokpol
gościły po raz kolejny ważną
osobistość społeczną. Tym razem gościem Spółdzielni, po wizytach, które
opisywaliśmy wcześniej – znakomitej
mistrzyni sportu Ireny Szewińskiej,
warszawskiej posłanki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i lidera Krajowej Rady
Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego,
był 27 lutego br. prezes Business Centre Club - Marek Goliszewski, któremu
towarzyszyła red. Anna Wołyńczyk, sekretarz Loży Warszawskiej BCC.
Prezes Sylwester Cerański, w towarzystwie przewodniczącej Rady Nadzorczej
Bożeny Czerwińskiej-Żejmo poinformował na wstępie gości o podstawowych
danych, dotyczących spółdzielni. Mówił
szczególnie o działalności inwestycyjnej, modernizacji placówek, promocji w
handlu, działalności socjalnej i na rzecz
lokalnej społeczności. Z dumą podkreślił, że w rankingu rocznym spółdzielni
społemowskich Mokpol zajmuje drugie
miejsce po PSS Białystok, a pierwsze w

Warszawie. I jako firma ambitna przystąpiła do Business Centre Clubu, aby razem
z innymi czołowymi pracodawcami działać na rzecz rozwoju gospodarczego kraju
i w obronie rodzimych firm.
W odpowiedzi, prezes Marek Goliszewski przypomniał swoje żywe związki ze spółdzielniami „Społem” i pierwszą
pracę w „Społemowcu Warszawskim”
zaraz po studiach. Był wtedy w latach
90. współinicjatorem Komitetu Odnowy
Spółdzielczości i do dziś ceni wysoko
walory i zasady spółdzielcze. Mówił o
działalności BCC i jego 24 lóż terenowych, skupiających tysiąc firm polskich,
zatrudniających milion osób. Klub podejmuje interwencje w rządzie i samorządach w walce z biurokracją i barierami
rozwoju gospodarki, jest członkiem Komisji Trójstronnej.
Jak powiedział prezes BCC, przed
polską spółdzielczością są duże szanse rozwoju i z takiej szansy korzystają
m.in. banki spółdzielcze i spółdzielnie
mleczarskie. W BCC utworzono Komisję ds.Spółdzielczości, która ma organi-

Zebrania członkowskie WSG Centrum

Recepta na trudności
W
arszawska Spółdzielnia Gastronomiczna
„Centrum”
rozpoczęła podsumowywanie minionego roku. 19 lutego odbyło
się zebranie sprawozdawcze I grupy
członkowskiej skupiającej 42 spośród 121 członków. Obrady prowadził
Henryk Sułkowski – sekretarz Rady
Nadzorczej, który też zapoznał uczest-

ników z szerokim katalogiem spraw
podejmowanych przez RN. Informację
o działalności spółdzielni przedstawiła
jej prezes - Halina Kalinowska.
Rok ubiegły nie był dla warszawskich
gastronomików zły, choć też nie dostarczył powodów do nadmiernego optymizmu. Planowany obrót wykonany został
w prawie 99 procentach i wyniósł ponad
6 685 000 zł. co w
czasach uwidaczniającego się na rynku
kryzysu uznać należy
za niewątpliwy sukces. Obroty przekraczające plan osiągnęła
stołówka w Najwyższej Izbie Kontroli.
Znany i lubiany za
najwyższy
poziom
serwowanych dań bar
Bambino, mimo iż
kolejka chętnych często wychodzi aż na
zewnątrz, odnotował
brak jednej dziesiątej
procenta do pełnego
wykonania planu, a to
Sprawozdanie składa prezes Halina Kalinowska.
tylko dlatego, że opie
Fot. Jarosław Żukowicz ka społeczna wycofała

zować lobby na rzecz spółdzielczości,
szczególnie na rzecz korzystnych dla niej
ustaw. Spółdzielnie, w tym społemowskie, powinny wykorzystywać możliwości działania w BCC i poprzez BCC na
zewnątrz.
Po wystąpieniu gościa rozwinęła się
dyskusja, w której na przemian zabierali głos gospodarze i goście. Zofia Bożyszkowska, wiceprzewodnicząca Rady
Nadzorczej Mokpolu wyraziła w imieniu
samorządu spółdzielczego satysfakcję,
że członkostwo Spółdzielni w BCC dowartościowuje ją. To szansa szerszego
działania na forum pracodawców i zewnętrznym.
Natomiast uczestniczący w spotkaniu
zaproszeni redaktorzy prasy warszawskiej poruszali zagadnienia gospodarcze
ogólniejszej natury. Red. Andrzej Rogiński z Południa mówił o konieczności
pozyskiwania środków unijnych dla rozwoju poszczególnych spółdzielni, co w
Dokończenie na str. 3

się z dorocznie organizowanej wigilii.
Warto jednak zwrócić uwagę, na dynamikę wzrostu obrotów przekraczającą w
każdej placówce, czasem znacznie, 100
procent.
Filarem działalności WSG „Centrum”
są: bar Bambino, kawiarnia Rozdroże, bar
Targówek, stołówka NIK i bistro Gocław.
Z kolei Gruba Kaśka, Zodiak, Praha, Przy
Kurierze i Ulubiona są wydzierżawiane.
Łączne wpływy z nich przyniosły spółdzielni kwotę ponad 10 983 000 zł. Po
odliczeniu kosztów, w których najwyższy
udział mają koszty osobowe oraz opłaty
za wieczyste użytkowanie gruntów, podatki od nieruchomości i gruntowe, zysk
zamknął się w kwocie ponad 2 000 000
zł. Liderem okazał się tu bar Bambino z
kwotą ponad 465 000 zł. Trzeba przy tym
wspomnieć, że przy średnim zatrudnieniu
wynoszącym 66 etatów średnia płaca netto osiągnęła 4 176 zł., a na akcję socjalną
można było przeznaczyć prawie 415 000
zł organizując wypoczynek dzieci, wczasy pod gruszą, akcję świąteczną oraz
udzielając zapomóg i pożyczek mieszkaniowych.
To, że w Warszawskiej Spółdzielni
Gastronomicznej, mówiąc po warszawsku, wszystko gra potwierdziły kontrole
zewnętrzne. Cztery niezwykle wnikliwe
kontrole Państwowego Inspektora Sanitarnego nie miały najmniejszych uwag,
co w branży gastronomicznej nie zdaDokończenie na str. 3

Prezes Cerański wita gości z BCC. Druga z lewej przewodnicząca RN Bożena
Czerwińska-Żejmo. 
Fot. Dariusz Gierycz

Z ostatniej chwili

Protest spółdzielców

5

Grupa społemowców na sali sejmowej.

J

marca w Sali
Kolumnowej
Sejmu na zaproszenie wicemarszałka
E.Grzeszczaka i szefa Klubu PSL posła
Jana Burego spółdzielcy różnych branż
dyskutowali o projektach ustaw dotyczących spółdzielczości,
w części krytykując je
i protestując przeciwko antyspółdzielczym
projektom
grupy
posłów PO. Szerzej
napiszemy o tym w
następnym numerze.
(red.).

Sklep w Piastowie

ak poinformował nas
dział marketingu SS
Mokpol, w sobotę
2 lutego br. w Piastowie
przy ul. Ks. Skorupki 2
otwarto nowy, samoobsługowy sklep Mokpolu, z charakterystyczną
żółto-niebieską witryną,
logo i hasłem spółdzielni:
Po prostu Twój sklep. To
typowy sklep osiedlowy,
czynny w godz.6-18, który polubią zapewne stali
klienci.

Str. 															

Nominowani w konkursie

J

ak pisze Hubert Wójcik w Wiadomościach Handlowych z lutego br.
w artykule pt. „W tym Luksie ekspedientki nie uśmiechają się z musu”,
życzliwy stosunek do klienta to cecha
wspólna niemal wszystkich małych sklepów. Jednak Lux Mini w warszawskiej
dzielnicy Anin jest pod tym względem
placówką wyjątkową. To sklep nominowany do dorocznej nagrody o najlepszą
placówkę handlową w konkursie tego
znanego miesięcznika handlowego.
Klientela społemowskiego sklepu
Lux Mini w stołecznym Aninie to przede
wszystkim mieszkańcy pobliskich domów jednorodzinnych. Przy ul. Lucerny
są również bloki, ale to raczej apartamentowce, niż wielka płyta. Przynajmniej
w sąsiedztwie sklepu. Otoczenie wskazuje więc na duży potencjał. Potwierdza
to koszyk zakupowy na poziomie nieco
powyżej 21 zł. To dużo, biorąc pod uwa-

WSS Śródmieście

W

gę, że 90-metrowy
Lux Mini jest traktowany, jak typowy
sklep osiedlowy, do
którego klienci przychodzą po wędlinę,
pieczywo,
napoje
i towary pierwszej
potrzeby, większe zakupy robiąc w superi
hipermarketach.
A także w pobliskiej
Biedronce. Szefowa, Iwona Chrobak, zapewnia, że
portugalski dyskont
nie psuje obrotów
społemowskiej placówki. – Mamy na to
sposób: robimy wszystko, żeby się od nich
odróżniać. Postawiliśmy na wędliny, mięso i drób, po które klienci wolą przychodzić do nas. Oni mają stale ten sam asortyment, który my staramy się rozszerzać.
To oczywiście zachęca do odwiedzania
sklepu – mówi kierowniczka.
Jednym ze sposobów na przyciągnięcie klientów do niewielkiego Luksa
są „produkty-ciekawostki”, jak nazywa
je szefowa. Chodzi o asortyment rzadko spotykany gdzie indziej. Przykładem
mogą być choćby soki Rabenhorst, które
charakteryzują się tym, że nie są sztucznie witaminizowane. Podobnych produktów znajdziemy tu więcej. Większość zasila ofertę ekologiczną placówki.
Lux Mini w Aninie obsługuje głównie
mieszkańców pobliskich domów jednorodzinnych. Przebywając w Luksie dłużej niż pół godziny, trudno nie zauważyć,

że sklep wyróżniają specyficzne relacje
personelu z klientami. Wygląda to tak,
jakby nie tylko wszyscy się znali – co
jest naturalne – ale byli także ze sobą
zaprzyjaźnieni. Ekspedientki nie pytają
tu z automatu o zdrowie, tylko prawie
z każdym mają osobny, zawsze niedokończony, temat do rozmowy: „Wykupił pan
leki?”, „Jak egzaminy?”, „Pana gazetka
już jest…”.
Czy to specyfika takich enklaw, jak
Anin, czy zasługa personelu, kierowniczki albo prezesa – trudno powiedzieć. Być
może jakieś znaczenie ma fakt, że część
dziewięcioosobowej załogi to pracownicy ze społemowskim rodowodem, którzy
uczyli się handlu i w starym, i w nowym
systemie. – Nie uśmiechamy się z musu.
Tylko wtedy, kiedy chcemy. A że chcemy
często, to już zasługa naszych klientów –
mówi Iwona Chrobak. I ma rację. Łatwo
odróżnić pracownika, który zagaduje, bo
dostał od szefa takie polecenie, od tego,
który po prostu chce i robi to z przyjemnością – tak, jak w anińskim Luksie.
Dobre wrażenie psuje nieco brak miejsca. Główna alejka, biegnąca przez środek sklepu, jest wystarczająco szeroka,
by minęły się w niej dwie osoby. Niestety nie można tego powiedzieć o skrajnej
alejce, gdzie znajduje się m.in. chemia
gospodarcza i piwo. To zapewne cena za
różnorodność towaru, która jest elementem strategii Luksa w walce o odróżnianie się od portugalskiej konkurencji. To
również powód, dla którego każdy towar,
który słabo rotuje, jest od razu eliminowany – kończy swój artykuł autor Wiadomości Handlowych.
Opr.red.
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ak podawał portalspozywczy.
pl 25 lutego br., Krajowa Platforma Handlowa Społem ma już
w ofercie dla Spółdzielni, które podjęły
z nią współpracę ponad 70 produktów
marki własnej. W ofercie znajdują się
produkty spożywcze, higieniczne, przemysłowe, oraz suplementy diety. Jak
dowiedział się serwis portalspozywczy.
pl KPH planuje dalszy intensywny rozwój asortymentu private label.
Krajowa Platforma Handlowa „Społem” Sp. z o.o. została powołana przez
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni
Spożywców Społem w grudniu 2010 r.
w odpowiedzi na oczekiwania Spółdzielni oraz producentów. KPH Społem jest
w 100 proc. własnością KZSS Społem.

odbierają nasze
marki własne.
Wprowadzając
poszczególne
produkty
prowadzimy
szerokie konsultacje na terenie wielu
Spółdzielni na temat ich jakości i proponowanej ceny.
– Biorąc pod uwagę dotychczasowe
nasze doświadczenia w tego typu asortymencie jesteśmy przekonani, iż jest to
dobry i perspektywiczny kierunek współpracy ze Spółdzielniami z całego kraju,
natomiast dla Spółdzielni współpracach
z KPH Społem doskonała alternatywa
asortymentowa dla działających na naszym rynku gigantów dystrybucyjnych

KPH Społem współpracuje obecnie ze 140
Spółdzielniami, będącymi właścicielami
około 1400 sklepów. Obsługę dystrybucyjną projektu prowadzi Grupa MPT.
KPH Społem stawia głównie na produkty spożywcze. W tym roku pod marką
własną pojawią się m.in. takie artykuły jak
makaron w czterech rodzajach, soki owocowe w szklanych butelkach o pojemności
0,33, bakalie, pasztety i konserwy. – Do
końca 2013 roku chcemy mieć w port folio około 120 produktów w marce własnej
w kategorii produkty spożywcze. Marka
własna w produktach przemysłowych
i AGD również uzyskała bardzo dobry
poziom obrotów co spowodowało iż także
będziemy poszerzać tę kategorię – mówi
Ryszard Jaśkowski, prezes KPH Społem.
I dodaje: – Spółdzielnie współpracujące z KPH Społem bardzo pozytywnie

coraz bardziej usztywniających swoje
warunki handlowe – mówi Ryszard Jaśkowski, prezes KPH Społem.
Obecnie w ofercie marek własnych
produkowanych dla KPH Społem znajdują się m.in.: przetwory warzywne, dżemy, sok pomidorowy, kasze i ryże, dania
gotowe, sałatki konserwowe, biszkopty
zwykłe, biszkopty z galaretką w czekoladzie, czekolady, herbaty, sztućce, deska do prasowania, suszarka do bielizny,
brytfanny do pieczenia, 20cm, patelnie,
szklanki, dzbanki, czajnik, miski malowane z pokrywami, a także suplementy diety – przygotowane dla programu
Zdrowie na Lux: Magnez z wit. B6, Magnez z potasem, Witaminy A-Z Complex,
Travilux, Grypolux Forte, Test ciążowy,
Omega 3, czy witaminy musujące.
Opr. red.

Mocno inwestuje w marki własne

Sąd oddalił skargę Wspólnoty Sukces ELEGANZY

ojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił
skargę Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 10 w Warszawie na
decyzję ustalającą warunki zabudowy
dla inwestycji Nowy Sezam - podała

w komunikacie 21 lutego
br. spółka BBI Development.
„Powyższe pozytywne
orzeczenie Sądu potwierdza dotychczasowe stanowisko firmy i pozwala na
kontynuowanie procesu
inwestycyjnego w projekcie Nowy Sezam zgodnie
z harmonogramem” - czytamy dalej. Jak wcześniej
pisaliśmy, Nowy Sezam
to projekt biurowo-handlowy o powierzchni ok.
13,8 tys. mkw. zlokalizowany przy zbiegu ulic
Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie.
Sąd administracyjny odrzucił skargę
wspólnoty mieszkaniowej, która próbowała zablokować zburzenie domu
warszawskiego handlowego Sezam i zastąpienie go wyższym, dziewięciopiętrowym biurowcem – podaje gazeta.pl.

O zgody na budowę biurowca od
ponad trzech lat stara się firma BBI
Development. Żeby go postawić, musi
zburzyć zbudowany w 1969 r. dom
handlowy Sezam. Deweloper podpisał
umowę ze spółdzielnią, do której należy
budynek. Tą spółdzielnią jest WSS Śródmieście, która z BBI Development zawarła inwestycyjną spółkę z o.o. Nowy
Sezam. To umowa analogiczna do tej,
jaką deweloper zawarł ze spółdzielnią,
do której należał Supersam przy placu
Unii Lubelskiej (na jego miejscu obecnie dobiega końca budowa wieżowca
z galerią handlową) oraz ze spółdzielnią,
do której należą Hale Banacha przy ul.
Grójeckiej (tu nowa inwestycja jest dopiero przygotowywana).
Orzeczenie sądu, jak mniemamy, dobrze wróży też planowanej inwestycji
WSS Praga Południe przy Rondzie Wiatraczna, gdzie na miejsce starego SDH
Uniwersam ma powstać nowoczesny,
większy obiekt biurowo-handlowy.
dag

M

odowe kolekcje w najróżniejszych odcieniach, gorące taneczne występy i niezwykła
dawka muzycznych wzruszeń od Madoxa – tak w skrócie wyglądały najważniejsze atrakcje XVII Gali Moda & Styl,
która odbyła się w warszawskim Hotelu
Gromada w dniu 19 stycznia br. Przybyli goście mogli podziwiać aż 19 pokazów,
w tym kolekcje walczące w konkursach
o nagrodę „&”– „Enda”.
W pokazach konkursowych pojawiły się
stylowe dodatki marek: 3-i, Goodshoes.pl,
BaldowskiiStyleup.plorazbiżuteriaByDziubeka, zaprojektowana przez Annę Dziubek.
Wyboru najlepszych kolekcji dokonało jury,
złożone z projektantów, stylistów, aktorów
i ludzi mediów: Yuliya Babich – projektantka, Ariel Banaszewski – stylista i doradca
w dziedzinie mody, Alexander Chumakov
– projektant, Maciej Jachowski – aktor,
Jarosław Jakimowicz – aktor, Małgorzata
Kania – przedstawiciel sponsora głównego
biura podróży Exim Tours, Emilian Kamiński – aktor i dyrektor Teatru Kamienica,

Robert Kochanek – tancerz i choreograf,
Laura Łącz – aktorka, Michał Starost – projektant, Szymon Wydra – wokalista, Ania
Wyszkoni – piosenkarka, Zenon Żyburtowicz – fotograf i podróżnik oraz Halina
Rostkowska-Niemczyk – redaktor naczelna
magazynu „Moda & Styl”.
Statuetki „Enda” otrzymali:
1. Kategoria „Marka Polska” – Eleganza – Świat Dobrych Ubrań z kolekcją AB Nahlik
2. Kategoria „Polski Producent Bielizny” – Sawren
3. Kategoria „Freestyle” – Jukon
4. Nagroda Specjalna Magazynu „Moda
& Styl” – New Yorkers
5. Nagroda Specjalna Mediów – KartesModa
6. Nagroda Publiczności – Vera Bags &
di Trevi.
Inicjatorami koncepcji oraz właścicielami znaku Eleganza są uczestnicy Porozumienia Domów Handlowych „Społem”,
które zawiązane zostało w 1996 roku.
Opr.wg SIS KZRSS

l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l

Ø

Poznaj Dobrą Żywność

11 lutego br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie,
na zaproszenie Anity Szczykutowicz – dyrektora Departamentu Promocji i Komunikacji, odbyło się spotkanie mające na celu zacieśnienie
współpracy między Ministerstwem,
a „Społem” WSS Śródmieście w ramach promocji Programu „Poznaj
Dobrą Żywność”. W spotkaniu
uczestniczyła Anna Tylkowska – prezes
Zarządu „Społem” WSS Śródmieście
oraz Jolanta Jędrzejewska – kierownik
Sekcji Marketingu spółdzielni. Pierwszym widocznym efektem tego spotkania jest reklama Programu „Poznaj
Dobrą Żywność” w marcowym numerze
„Informacji Handlowej” śródmiejskiej
spółdzielni. Jednocześnie trwają rozmowy na temat dalszego zintensyfikowania promocji tego programu
w WSS Śródmieście.

Ø

Kmicic
Konquistadorem
za milion?

Daniel Olbrychski został twarzą
nowej kampanii reklamowej sieci
sklepów Biedronka, które należą do
właściciela najbogatszej sieci dyskontowej w Polsce, Portugalczyka Jeronimo Martins. Czy ta nowa, intratna
rola nie wyprze w pamięci widzów
jego dawnych ról?
Według dziennika Fakt, „choć patrząc
na jego dorobek artystyczny dla wielu
osób występ w reklamie Biedronki może
być szokujący, aktor został sowicie za
tę rolę wynagrodzony. Za reklamowanie
polskich produktów, które można znaleźć

w Biedronce aktor dostał aż milion złotych! Nie jest tajemnicą, że najlepszym
źródłem szybkiego i dobrego zarobku dla
gwiazd są reklamy” – konkluduje dziennik.
Olbrychski reklamuje polskie produkty dostępne w Biedronce. W spocie
emitowanym w telewizji i w kinach oraz
w reklamach w prasie, sklepach i na
billboardach, będzie pojawiać się hasło:
„My Polacy tak mamy. Doceniamy polskie produkty”. Chciałoby się dodać, że
szkoda że nie polski, ale obcy, agresywny handel i kapitał, odprowadzający
niemałe zyski za granicę!…
Dla pana Daniela PECUNIA NON
OLET!

Ø

Koniec z zatorami
płatniczymi?

Posłowie uchwalili ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Ma ona na celu zwalczanie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych
przez wprowadzenie przepisów bardziej
dyscyplinujących strony – podaje PAP.
Za uchwaleniem ustawy zagłosowało
423 posłów, żaden nie był przeciw, a 17
wstrzymało się od głosu.
Izba przyjęła także dwie poprawki
zgłoszone przez klub PSL. Jedna z nich
przewiduje, że jeśli ustalony w umowie
termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi
faktury lub rachunku oraz nie ma ku temu
obiektywnego uzasadnienia, to wierzycielowi należą się odsetki.
Według ustawy termin uregulowania
należności między przedsiębiorcami nie
powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych, a rozliczenia z urzędem – 30 dni.
W ustawie znajduje się ponadto przepis,
dzięki któremu wierzyciel będzie mógł
odzyskać koszty poniesione podczas do-

chodzenia od dłużnika należności. Będzie to stała rekompensata w wysokości
40 euro.

Rząd rozważy
powołanie
superinspekcji
bezpieczeństwa
żywności

Ø

Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, w ciągu ostatnich kilku dni reputacja polskiej
żywności została narażona na szwank.
Najpierw informowano o tym, że słodycze firmy Magnolia z Lubska zawierają
mleko zanieczyszczone trutką na szczury, następnie świat obiegła wiadomość,
że burgery produkowane w Irlandii i wysyłane do Wielkiej Brytanii są fałszowane koniną z Polski. Eksport towarów
rolno-spożywczych staje się naszą specjalnością i zła prasa może zaszkodzić
polskiej żywności na świecie. Zdaniem
ekspertów, producentom żywności w innych krajach bardzo zależy, aby zdyskredytować nasze wyroby. Dlatego apelują, by stworzyć jeden organ kontroli
żywności.
Obecnie jakością jedzenia zajmuje
się część sanepidu, Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Weterynaryjna. Jest również Inspekcja Handlowa,
która ma prawo kontrolować sklepy.
Minister rolnictwa Stanisław Kalemba ma pomysł, aby cztery inspekcje
(bez handlowej) połączyć w jedną superinspekcję bezpieczeństwa żywności
i weterynarii. Nowe ciało podlegałaby
Ministerstwu Rolnictwa. Rada Ministrów ma analizować założenia ustawy
w połowie br.
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wiele prestiżowych nagród, z których szczyci się głównie tytułem

szy Mercedes. Ma wysoką markę wśród
fachowców tej branży, co potwierdzała
moja koleżanka redaktor z prasy SigmaNOT Magdalena Mart.
Przed samym otwarciem halę poświęcił, odmawiając stosowne modlitwy

          Str. 
rzystałem też z fachowych, wnikliwych
uwag wiceprezesa Jerzego Konarskiego
i dyr.Piekarni Żerań, z którą kiedyś robiłem wywiad – Anny Siwek. Towarzyszyli nam też wiceprezes ds.ekonomicznych
Małgorzata Gałecka i szefowa marketingu Monika Kulcenty oraz szef Rady
Nadzorczej Marian Król, którego również pamiętam dobrze z poprzednich
rozmów.
Na koniec tego sprawozdania nie
sposób oprzeć się wrażeniu ogromnej
pieczołowitości i dbałości kierownictwa SPC o stały rozwój tej niemałej
Spółdzielni! My, klienci możemy tylko
wciąż podziwiać doskonałe smaki i jakość ich wyrobów. Ot, na przykład tradycyjnych ciastek WZ-tek i okrągłych
tortów serowych, czy wielu nowości.
Są wśród nich i pączki z kremem bu-

Przy czerwonej wstędze od lewej J.T Woźniak, J. Kazimierczuk, A Tylkowska i A
Domagalski.

Pieką z sercem – coraz więcej

Teraz Polska uzyskanym w 2010 roku
za produkcję popularnego chleba. Od
lat dużo inwestuje się w nowe maszyny
i urządzenia, modernizując linie technologiczne, budując nowe hale produkcyjne
przy ul. Krakowiaków, a obecnie przy ul.
Odlewniczej.
Z kolei wiceprezes ds. produkcji Jan
Tadeusz Woźniak, który potem oprowadzał pięknie wszystkich po zakątkach
hal, przedstawił geografię całej eskapady
gości. A więc najpierw zwiedzano największą halę produkcyjną nr 1 z silosami
z mąką oraz pięcioma liniami technologicznymi do produkcji chleba i bułek,
o pow. 1800 mkw. Potem halę chłodzenia pieczywa z jego konfekcjonowaniem
i pakowaniem, następnie halę ekspedycyjną z precyzyjnie oznakowanymi stanowiskami dla odbiorców.
Wreszcie, przyszła kolej na halę produkcyjną 2A o pow. 1700 mkw., w której dokonano otwarcia linii produkcyjnej pieczywa mrożonego. Ale przedtem
goście i gospodarze przeszli gremialnie
przez halę 2B o pow. 1000 mkw., w której przygotowywane i wypiekane są chałki i pieczywo cukiernicze.
Kulminacyjny moment nastąpił wtedy,
kiedy to uroczyście przecięto czerwoną
wstęgę na hali 2A, otwierając linię produkcyjną bułek i bagietek, przy zastosowaniu najnowocześniejszej maszyny
piekarniczej firmy Werner&Pfleiderer. Jej
maksymalna zdolność produkcyjna to podobno aż 20 tys. bułek na godzinę! Działa
systematycznie i niezawodnie jak najlep-

ksiądz Tadeusz Borejko z od lat zaprzyjaźnionej parafii p.w. św. Stanisława

dyniowym, i bułki orkiszowa i sznytka,
i coraz popularniejsze bagietki, przekąski - ciabatty i panini, do odgrzania
na ciepło w domu.

Wreszcie, cenimy sobie serię „Staropolska Tradycja”, a w niej tak lubiane
obecnie chleby, jak razowy wiejski,
starosty ze słonecznikiem, szlachecki
z żurawiną, litewski ze słodem żytnim
Kostki. Natomiast kolejno nożyce do cięcia wstęgi uruchamiali: Anna Tylkowska,
Alfred Domagalski i Janusz Kazimierczuk. Na koniec wszyscy zebrani, ubrani
w ochronne białe stroje i czapeczki pozowali do zdjęć fotoreporterom /p.str.1/.
Goście uroczystości byli przez cały
czas pod czułą opieką gospodarzy, którzy bardzo chętnie mówili o tajnikach
technologicznych i ofercie sprzedażowej
SPC. Szczególne brawa zebrał wiceprezes Woźniak ze swadą i talentem opowiadający o szczegółach produkcji. Sko-

Zebrania członkowskie WSG Centrum

Recepta na trudności

SS Mokpol

Wizyta prezesa BCC
Dokończenie ze str. 1

efekcie przyczyni się do zmniejszenia
skali bezrobocia w kraju.
Red. Tadeusz Porębski z Passy ubolewał nad ślimaczym tempem budowy
autostrad /czyli bardziej obecnie „autostrat”/ w Polsce. Jego zdaniem, trzeba
wymusić na rządzie przynajmniej rozporządzenie ministra infrastruktury, które
poprawi sytuację.
Jako trzeci dziennikarz, pozwoliłem
sobie w imieniu „Społemowca Warszawskiego” na przypomnienie stycz-

stwu że spółdzielnie dbają o konsumenta
i domagają się równych praw. Jednak to
spółdzielcy powinni podpowiadać pewne
rozwiązania prawne.
Prezes BCC postulował, aby spółdzielnie, jak inne firmy, śmielej korzystały z kredytów bankowych, zwracając się
do banków inwestycyjnych, bo wszędzie
na świecie tą drogą się inwestuje, rozwija. Rynkiem bowiem rządzi naprawdę
kredyt. Bez inwestycji, co udowadnia też
Mokpol, nie ma rozwoju.
Dziękując prezesowi Sylwester Cerański, w imieniu gospodarzy wyraził nadzieję, że członkostwo w BCC przyczy-

W gabinecie prezesa od lewej: M. Goliszewski, A. Wołyńczyk, S. Cerański i B
Czerwińska-\Żejmo.
niowej konferencji u wicepremiera
J.Piechocińskiego o patriotyzmie gospodarczym, co ma związek z patriotyzmem
zakupowym Polaków.
Odpowiadając, Marek Goliszewski
wskazał że barier rozwoju gospodarczego
jest znacznie więcej. Są za duże koszty
pracy, a Polska jest rekordzistką w Europie pod względem zwolnień lekarskich i
przywilejów branżowych górników i rolników! W kwestiach spółdzielczych BCC
będzie wskazywał władzy i społeczeń-

ni się do jeszcze większej skuteczności
działania spółdzielni. Osobno dziękował
też red. Wołyńczyk za przygotowanie
tego członkostwa. Już w nieoficjalnej
rozmowie w gabinecie gospodarza, goście wyrazili swe uznanie dla wysokiej
jakości handlu mokpolowskiego, widocznego choćby w odwiedzanych przez nich
sklepach, w tym w Delikatesach na parterze siedziby spółdzielni.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ.

i kminkiem, gościniec z bakaliami,
dworski z siemieniem…
Można sycić się i delektować. Smacznego!
Tekst i foto: DARIUSZ GIERYCZ
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rza się często. Finanse sprawdzane prze
Urząd Skarbowy i ZUS nie wywołały zastrzeżeń kontrolujących.
W planach na rok bieżący prezes
Halina Kalinowska mocno akcentowała konieczność kontynuowania działań
pozwalających na dostosowanie jakości

i rodzaju potraw do zmieniających się
oczekiwań konsumentów oraz potrzebę
poprawy rentowności poprzez ograniczenie kosztów i zmiany organizacyjne.
Zapowiedziała także utrzymanie działalności socjalnej w ramach posiadanych środków finansowych.
W dyskusji na plan pierwszy wysunęły się sprawy związane z remontami obiektów i zagrożenie stwarza-

nym przez generujące koszty podwyżki
opłat czynszowych i dzierżawnych za
grunty.
W okresie zdecydowanej i widocznej
na stołecznym rynku usług gastronomicznych dekoniunktury, WSG „Centrum” pozostaje w dobrej kondycji. Przy
niezwykle płynnej sytuacji, gdzie wiele
lokali kończy działalność, a liczba nowo
otwieranych konkuruje z liczbą zamykanych, utrzymanie od lat wpisanych w
świadomość klientów placówek uznać
należy za niewątpliwy sukces. Takie
inicjatywy jak organizacja w kawiarni
Rozdroże „Nocy Muzeów” czy imprezy
Redbulla „Wyścig Mydelniczek” oraz
wynajmowanie wnętrz na potrzeby produkcji filmowych jak choćby „M jak miłość” i „Barwy szczęścia” to też doskonały sposób na zwiększenie popularności
i idących za nią zysków. Wydaje się, że
zachowanie sprawdzonej oferty rynkowej przy równoczesnym poszukiwaniu
nowych rozwiązań to właściwy przepis
na trudne czasy.
Tekst i foto:
JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Str.

Str. 															

Józef Jasiński
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lider spółdzielczości „Społem”
(w 50 rocznicę śmierci)

„Spółdzielcze formy pracy umożliwiają wydobycie ze społeczeństwa biernego
wielkich a dodatkowych zasobów energii, przy pomocy której tworzą się nowe
wartości, a któ re w innych warunkach w ogóle nie powstałyby”.  Józef Jasiński
W dniu 14 stycznia 2013 r. minęło 50
lat od śmierci Józefa Jasińskiego (18951963), wieloletniego pracownika Związku
„Społem” i bliskiego współpracownika
oraz następcy prezesa Zarządu Mariana
Rapackiego, czołowego działacza spółdzielczości spożywców, czynnego członka
Towarzystwa Kooperatystów, człowieka
prostolinijnego, szczerego, niesłychanie
pracowitego i oddanego z całym umiłowaniem pracy spółdzielczej.

Młodość i początki pracy 
w spółdzielczości spożywców
Józef Jasiński urodził się w dniu 20
kwietnia 1895 r. w Łaskarzewie, w województwie warszawskim, w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkoły powszechnej
uczył się zaocznie. Egzaminy zdawał jako
ekstern. Później dokształcał się przez całe
życie. Szczególne znaczenie w jego przygotowaniu zawodowym odegrał pobyt
w Anglii, gdzie w 1923 r. został wydelegowany przez Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców w celu zapoznania się
z metodami pracy Hurtowni Spółdzielczej
w Manchesterze (CWS).
Józef Jasiński rozpoczął pracę w spółdzielczości spożywców w 1912 r., jako
sekretarz Spółdzielni Spożywców w Puszczewie, w powiecie kłobuckim, a w 1914
r. przeszedł do pracy w Warszawskim
Związku Stowarzyszeń Spożywców, Oddział w Dąbrowie Górniczej. Pracę zaczął
tam od stanowiska księgowego i stopniowo
awansował na coraz to wyższe stanowiska.
W 1917 r. był już kierownikiem Oddziału
WZSS w Sosnowcu. W 1919 r. został przeniesiony z Sosnowca do Centrali w Warszawie, gdzie początkowo został kontrolerem oddziałów, a następnie – głównym
księgowym i pełnomocnikiem Zarządu. Po
zjednoczeniu w 1925 r. czterech związków:
Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców, Związku Robotniczych Stowarzyszeń
Spółdzielczych, Zespołu Spółdzielni Pracowników Państwowych i Centrali Spożywczych Stowarzyszeń Spółdzielczych
Robotników Chrześcijańskich w jeden
Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Jasiński w 1926
r. został zastępcą członka Zarządu tego
Związku, a w 1928 r. – członkiem Zarządu.
15 grudnia 1944 r., po tragicznej śmierci 16
września 1944 r. prezesa Zarządu Mariana
Rapackiego, Rada Nadzorcza powołała go
na stanowisko przewodniczącego Zarządu
Związku „Społem”.
W pracach Zarządu ZSS RP miał wydzielone sprawy gospodarcze, którym poświęcał również swoją działalność publicystyczną, odpierając spokojnie i rzeczowo
ataki prywatnego handlu na spółdzielczość
i demaskując politykę karteli. Ponadto
przez wiele lat był reprezentantem Związ-

ku w Państwowej Radzie Spółdzielczej,
członkiem Zarządu Banku „Społem” oraz
czynnym członkiem Towarzystwa Kooperatystów.
W 1936 r. Zjazd Delegatów „Społem”
ZSS RP, na wniosek J. Jasińskiego, uchwalił bez sprzeciwu „Trzyletni Plan Rozwoju
Spółdzielczości Spożywców na lata 19371939”.
Po głośnym dorocznym Zjeździe Delegatów „Społem” ZSS RP w 1938 r. w Gdyni, Józef Jasiński wraz ze Stanisławem
Thuguttem towarzyszyli prezesowi Marianowi Rapackiemu na naradzie w dniu
23 czerwca 1938 r. w Naukowym Instytucie Spółdzielczym w Warszawie, w której
oprócz przedstawicieli „Społem” ZSS RP
wzięli udział przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych, Związku Spółdzielni Wojskowych i Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Przedmiotem
obrad było omówienie roli spółdzielczości
na wypadek wojny. Podstawę do dyskusji
stanowił „Spółdzielczy plan mobilizacyjny” przygotowany przez prezesa M. Rapackiego. Wnioski z narady przekazano
Ministerstwu Rolnictwa i Reform oraz Ministerstwu Spraw Wojskowych.

Działalność w czasie II wojny
światowej
Po wybuchu II wojny światowej, w okresie kampanii wrześniowej, 8 września 1939
r. J. Jasiński, wraz z „lubelską” grupą Zarządu „Społem”, znalazł się w Lublinie
i mimo bombardowania miasta pozostał
w nim zajmując się Oddziałem „Społem”,
pod nieobecność jego pracowników. Ponadto został zaproszony przez prezydenta
miasta do współpracy w zakresie spraw
aprowizacyjnych i finansowych.
W tydzień po kapitulacji Warszawy
J. Jasiński przybył z Lublina do stolicy.
W gmachu Związku „Społem” przy ul.
Grażyny 13 trwały wtedy prace porządkowe.. Prezydium RN w listopadzie 1939
r. wznowiło współpracę z Zarządem, który wtedy już stanowili: Marian Rapacki,
Julian Bugajski, Stanisław Dippel i Józef
Jasiński oraz zastępca Bohdan Binder. Zarząd ten kierował sprawami Związku i stał
na straży interesów całego ruchu spółdzielczego spożywców.
Po podjęciu decyzji władz niemieckich
o przeniesieniu Centrali Związku „Społem”
z Warszawy do Krakowa – stolicy Generalnej Guberni, część biur Związku pozostała nadal jednak w Warszawie. Z Zarządu
pozostali tutaj: M. Rapacki, J. Jasiński i S.
Dippel. Stali oni na stanowisku, że spółdzielnie, dopóki to jest możliwe, powinny
funkcjonować normalnie i przestrzegać
wymagań statutowych, a więc powinny być
zwoływane walne zgromadzenia członków
oraz posiedzenia rad nadzorczych i zarzą-

dów. Przy sklepach powinny funkcjonować
komitety sklepowe (członkowskie). Organizowali też konferencje rad okręgowych
i konferencje specjalne dużych spółdzielni.
W czerwcu 1942 r. na wspólnym posiedzeniu władz „Społem” i spółdzielczości
rolniczej po raz pierwszy uznano jedność
ruchu spółdzielczego. Następnie z inspiracji
Mariana Rapackiego i Stanisława Miłkowskiego, przy aprobacie Delegatury Rządu
Londyńskiego, powołano do życia Komitet
Spółdzielczy. W jego skład weszli: Marian
Rapacki i Józef Jasiński („Społem”), Aleksander Całkosiński, Edward Drobniak, Stanisław Miłkowski i Wiktor Witwicki (spółdzielczość rolnicza).
Przy Komitecie działało osiem komisji
z Komisją Programową na czele. W ich
pracach, w latach 1943-1944, brali udział
czołowi działacze polskiej spółdzielczości.
W pracach Komisji Programowej, obok M.
Rapackiego, uczestniczył m.in. J. Jasiński. Efektem prac było m.in. opracowanie
„Programu spółdzielczości polskiej”, zatwierdzonego przez Komitet Spółdzielczy
wiosną 1944 roku.
W czasie Powstania Warszawskiego
prezes Marian Rapacki zginął tragicznie
16 września 1944 r. pod gruzami zbombardowanego domu przy ul. Puławskiej 128,
w trakcie pełnienia swych obowiązków
służbowych. Zginęli też inni społemowscy
działacze szczebla centralnego.

Działalność w końcowych 
miesiącach wojny
W ogłoszonym w Chełmie w dniu 22
lipca 1944 r. Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zapowiadano
między innymi poparcie państwa dla szerokiego rozwoju spółdzielczości.
W dniach 25 i 26 listopada 1944 r.
w wyzwolonym Lublinie zorganizowano
Kongres Spółdzielczy, który zgromadził
delegatów z 1.069 spółdzielni z terenów
wolnych od niemieckiego okupanta. Kongres podjął uchwałę w sprawie zjednoczenia ruchu spółdzielczego. W miejsce wielu
związków i central spółdzielczych zostały
powołane dwie centrale: „Społem” Związek
Gospodarczy Spółdzielni RP oraz Związek
Rewizyjny Spółdzielni RP. Obie te organizacje objęły swą działalnością spółdzielnie
spożywców, rolniczo-handlowe, mleczarskie, jajczarskie i pszczelarskie.
Ważnym wydarzeniem w końcowych
dniach okupacji niemieckiej, po ciężkich,
tragicznych przeżyciach i ofiarach Powstania Warszawskiego, było ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej Związku „Społem”
w dniu 15 grudnia 1944 r. w okupowanym
Krakowie. Przybyli na nie wszyscy przebywający na terenie Generalnej Guberni
członkowie Rady Nadzorczej. Po przyjęciu porządku obrad jednomyślnie wybrano

Otwarcie magazynów „Społem” w 1943 r. przy ul. Wolskiej 84, z
udziałem członków ówczesnego Zarządu ZSS „Społem”.

Józefa Jasińskiego na przewodniczącego
Zarządu. W przemówieniu swym Józef Jasiński powiedział m.in.:
„Stajemy przed Radą ze swym sprawozdaniem osieroceni przez zgon Mariana
Rapackiego w szóstym roku wojny, kiedy wierzyliśmy, że niedaleka jest chwila
powrotu czasów pokoju, w którym praca
spółdzielcza prowadzona i kontynuowana
przez wypróbowanych oraczy, święcić będzie swój wielki tryumf.
My, pozostali, bolejąc nad tą wielką
stratą, jaka nas spotkała, chcemy prowadzić pracę ‹Społem› nadal, broniąc jego
dorobku, dobrego imienia i strzegąc zasad
i wytycznych, jakie obowiązywały dotychczas.
W pracy swej napotykać będziemy przeszkody i trudności, które tylko wspólnym
wysiłkiem będą mogły być pokonywane
lub usuwane. Toteż liczymy na siły nie tylko własne, lecz także na siły Rady, swych
współpracowników, pracowników i działaczy spółdzielczych terenowych. Zwłaszcza
zaś liczymy na te zbiorowe siły dzisiaj,
gdy trzeba będzie decydować o trudnych
problemach, jakie doba obecna będzie nam
przynosić”.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w końcowych dniach okupacji było też spotkanie
wszystkich przebywających w Krakowie
kierowników ruchu spółdzielczego, działaczy i sympatyków spółdzielczości, które
odbyło się w dniu 4 stycznia 1945 r.
W wygłoszonych wtedy przemówieniach akcentowano wagę przeżywanych
tragicznych chwil i witano zbliżające się
wyzwolenie. Szczególnie wyraźnie o tym
mówili uczestnicy mający tajny kontakt
z władzami nowego „Społem” w Lublinie.
Zaś Józef Jasiński, przewodniczący Zarządu Związku „Społem”, mówił na temat
jedności ruchu i wartości osiągnięć praktycznych, jakie dzięki temu można będzie
uzyskać. Kończąc przemówienie powiedział: „Idą czasy nowe, czasy odmienne
od dnia wczorajszego, odmienne też będą
się kształtować stosunki gospodarcze i społeczne. Do tych nowych czasów musimy
dopasować nasze myśli, nasze dążenia i nasze plany działania”.
W nocy z 5 na 6 stycznia 1945 r. w Krakowie J. Jasiński i jego żona oraz kilkudziesięciu pracowników spółdzielczych
i ich rodziny zostali aresztowani przez
Niemców i trafili do obozu przejściowego
na Prądniku. Jednak dzięki energicznym
staraniom kierownictwa „Społem” w Krakowie u komisarzy niemieckich J. Jasiński
z żoną oraz wszyscy pracownicy spółdzielczy i ich rodziny, po dwóch dniach przebywania w obozie, zostali zwolnieni.
W Krakowie w dniu 17 stycznia 1945 r.,
w przeddzień wkroczenia do miasta wojsk
radzieckich, zebrali się reprezentanci ruchu

spółdzielczego rolniczego i spożywców
oraz prezes Towarzystwa Kooperatystów
Henryk Kołodziejski, którzy powołali
Komisję Porozumiewawczą w składzie:
H. Kołodziejski przewodniczący, ze „Spolem”: Józef Jasiński, Julian Bugajski,
Bohdan Binder i Bolesław Zawadzki, a ze
spółdzielczości rolniczej: Wiktor Witwicki, Adam Czachyra, Edward Drobniak
i Franciszek Dratwa. Komisja ta przyjęła
założenia programowe opracowane przez
Komisję Programową jako obowiązujący
program ruchu spółdzielczego. Poza tym
ustalono powołanie kilku komisji. Józefowi Jasińskiemu i Adamowi Czachyrze powierzono zorganizowanie Komisji Ubezpieczeniowej.

Praca w Polsce Ludowej
Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej
w 1945 r. Józef Jasiński został kierownikiem Wydziału Rolnego „Społem” Związku Gospodarczego Spółdzielni RP. W latach 1946-1948 był członkiem Centralnego
Komitetu Międzynarodowego Związku
Spółdzielczego. Następnie w latach 19481950, po reorganizacji spółdzielczości polskiej, był członkiem Zarządu Centrali Spółdzielni Spożywców „Społem”, a w latach
1950-1954 – pełnomocnikiem Zarządu tej
Centrali. Natomiast w latach 1954-1957
pracował w Ministerstwie Budownictwa
Przemysłowego. Do spółdzielczości wrócił
w kwietniu 1957 r., pozostając radcą Centralnego Związku Spółdzielczego, aż do
przejścia na emeryturę w 1961 roku.
Józef Jasiński był także członkiem
Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu
Badawczego od jego powołania w 1959 r.
i brał szczególnie aktywny udział w pracach Komisji Historycznej tej Rady.
W latach 1945-1953 J. Jasiński często
odwiedzał byłego prezydenta – spółdzielcę prof. dr Stanisława Wojciechowskiego
– pioniera „Społem”, mieszkającego u córki Zofii i jej męża Władysława Jana Grabskiego w willi w Gołąbkach k. Warszawy.
Nawet w okresie intensywnej stalinizacji
życia publicznego w Polsce nie obawiał się
kontaktów z byłym prezydentem II RP.
Od 1955 r. J. Jasiński pracował nad historią spółdzielczości spożywców w okresie okupacji. Pracę tę zakończył kilkanaście
dni przed śmiercią, która nastąpiła w dniu
14 stycznia 1963 roku. Przeżył 68 lat.
Pracę J. Jasińskiego pt.: „Z dziejów
polskiej spółdzielczości spożywców podczas II wojny światowej”, wydał w 1965
r., w Zakładzie Wydawnictw CRS w Warszawie, Spółdzielczy Instytut Badawczy.
Pracę tę cechuje duża szczerość w ocenie
faktów i ludzi.
Kazimierz E. Bendkowski
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Ø

Polacy uwielbiają zupy

Rocznie spożywają jej więcej niż
wody butelkowanej czy piwa. Najchętniej sięgają po zupki chińskie i produkty do zagotowania – informuje 14 lutego
Br. Puls Biznesu. Rocznie Polacy zjadają aż 103 litry na osobę.
Najwięcej kupujemy zup chińskich
i tzw. do zagotowania. Jak informuje Puls
Biznesu zdaniem Andrzeja Gantnera, dyrektora generalnego Polskiej Federacji
Producentów Żywności, popularność zup
to kwestia tradycji, a dzięki popularności
zup mogły się rozwinąć inne spożywcze
rynki. Ekspert twierdzi, że ogromnemu
spożyciu zup zawdzięczamy np. duży rynek makaronów, którego fundamentem
są właśnie dodawane do nich nitki, a nie
spaghetti.

Ø

Biedronce rosną
konkurenci

O rynek handlu detalicznego chcą powalczyć fundusze private equity – właściciele sieci Żabka, Eko i Dino. Ta ostatnia
sieć zainwestuje w tym roku 200 mln zł
– informuje „Puls Biznesu”. Właścicielem
większościowych udziałów w Dino jest
fundusz Enterprise Investors. Sieć w ubiegłym roku wybudowała 80 marketów,
w tym roku zamierza mieć 320 sklepów.
Advent zapowiadał już inwestycję 100

mln zł w przejętą w ubiegłym roku sieć
Eko. Kwota ta nie obejmuje ewentualnych
akwizycji. Natomiast Żabka, należąca do
Mid Europa, chce uruchomić 2500 sklepów w ciągu najbliższych 5 lat kosztem
1,5 mld zł. Powalczyć o rynek może także
fundusz Argus, który w ubiegłym roku kupił udziały w Polomarkecie, jednak ten nie
informuje o swoich planach.

Ø

Ubywa małych sklepów

Liczba sklepów wiejskich i osiedlowych w ostatnim czasie wyraźnie maleje.
Według badań firmy Soliditet Polska, od
stycznia do lipca 2012 sektor sklepów spożywczych zmniejszył się w Polsce o 2800
placówek. Według prognoz Euromonitor
International, liczba małych sklepów do
2025 roku może się zmniejszyć w Polsce
nawet o 60 proc.

Ø

Sklepy z ekożywnością

Jak twierdzą w poznańskim Społem:
Reagujemy na trendy społeczne – przykładem jest sklep z żywnością ekologiczną.
– Gospodarka jest w stanie pogłębiającej się recesji, co ma bezpośredni
wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację finansową gospodarstw domowych. Określonej dynamice ulega też profil klienta. Beneficjentem
kryzysu są duże sieci handlowe z zagra-

nicznym kapitałem, szczególnie dyskonty. Rośnie również konkurencja wśród
sklepów małopowierzchniowych typu
convinience store. Systematycznie postępuje proces konsolidacji zarówno w
sektorze hurtowym jak i detalicznym –
mówi 21 lutego dla portalu dlahandlu.pl
Grażyna Raniewicz-Lis, prezes zarządu
„Społem” Poznańska Spółdzielnia Spożywców.
– Funkcjonowanie w realiach, w których polskie państwo nie stwarza żadnych
sprzyjających warunków dla rozwoju spółdzielczej formy gospodarowania, a wręcz
odwrotnie kolejnie nowe projekty legislacyjne prowadzą wprost do demontażu
systemu spółdzielczego – nie należy do łatwych zadań. Odpowiedzią Spółdzielni na
obecną sytuację rynkową jest podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia
stabilizacji oraz dążenie do rozwoju sieci
handlowej poprzez sukcesywne otwieranie nowych placówek – dodaje Grażyna
Raniewicz-Lis.
Obecnie Spółdzielnia prowadzi dwie
duże inwestycje w Poznaniu przy ul. Słowiańskiej i ul. Wilczak w wyniku. Powstaną tam nowee obiekty handlowe. Podobne
przedsięwzięcia planowane są już na rok
2014.
– Cechą charakterystyczną naszego
przedsiębiorstwa jest jego wielobranżowość – do sieci należą zarówno sklepy
spożywcze, jak i sklepy z artykułami gospodarstwa domowego, chemią gospodar-

czą i kosmetykami. Zapewnia to klientom
szeroki dostęp do różnego rodzaju asortymentu, z kolei Spółdzielni możliwość
elastycznego dopasowania się do potrzeb
rynku. „Społem” PSS cały czas dąży do
poszerzenia dostępnej oferty sprzedażowej, a także poszukuje nowych form prowadzenia działalności wykorzystując nowoczesne trendy społeczne. Przykładem
jest pierwszy uruchomiony pod szyldem
„Eko Społem” sklep z żywnością ekologiczną , ekologicznymi artykułami chemii
gospodarczej i kosmetykami – wyjaśnia
prezes spółdzielni.

Ø

Kradzież wykroczeniem
dopiero od 1 tys. zł?
Polska Izba Handlu
protestuje

Polska Izba Handlu zaprotestowała
przeciwko zmianom mającym na celu
podwyższenie górnej granicy kwalifikacji wykroczenia z 250 zł do 1000 zł
w przypadku kradzieży. Pismo w tej
sprawie Przedstawiciele Izby przekazali
14 lutego na ręce Krzysztofa Kwiatkowskiego, Przewodniczącego Sejmowej
Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach pracującej obecnie nad tym
zagadnieniem.
– Z punktu widzenia ponad 20 000 reprezentowanych przez nas podmiotów handlu
detalicznego na terenie kraju zmiana taka

może przyczynić się do skokowego wzrostu przestępczości związanej z kradzieżami
w handlu, co w rezultacie uderzy w branżę handlu detalicznego w sposób istotny
zmniejszając jej przychody jak i bezpieczeństwo klientów – ostrzega Waldemar
Nowakowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby
Handlu – obawiamy się także, że zmiana
ta zwiększy poczucie bezkarności osób
dokonujących takich czynów – dodaje.
Polska Izba Handlu stanowczo protestuje przeciwko proponowanym zmianom
w prawie karnym podnoszącym z 250
do 1000 zł granicę, od której kradzież
uznawana byłaby za przestępstwo. Z
uzyskanych przez nią danych wynika,
że obecnie straty z tytułu drobnych kradzieży w placówkach handlowych są
niebagatelne i stanowią od 0,5-0,6 do
nawet 1 proc. obrotu, co w praktyce oznacza kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych na jeden sklep w skali roku.
– Podwyższenie górnej granicy wykroczenia z 250 zł do 1000 zł, a więc czterokrotne podniesienie tego progu będzie
oznaczało jeszcze większą swobodę dla
przestępców, oraz może przełożyć się na
blisko 300 proc. wzrost strat z tytułu kradzieży w sklepach – ostrzega Prezes Izby.
Polska Izba Handlu jako najszersza reprezentacja handlu detalicznego w Polsce
ocenia projekt zmian jako uderzający bezpośrednio w bezpieczeństwo obywateli i
przedsiębiorców i apeluje o podjęcie działań mających na celu jego anulowanie.
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l 50-lecie „społemowca Warszawskiego” l
Konkurs redakcyjny

Świadkowie 50-lecia

Dla uczczenia 50-lecia wydawania „Społemowca Warszawskiego” oraz
Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012, nasza redakcja wspólnie z
Komisją Historyczną Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców zorganizowała w ubiegłym roku Konkurs Redakcyjny p.n. „Świadkowie 50-lecia - moje
najciekawsze przeżycia związane z działalnością spółdzielni „Społem” w latach
1962-2012”. Poniżej publikujemy dwie prace nagrodzone pierwszą nagrodą;
pań Ryszardy Kosim z WSS Praga Południe i Bożenny Gryszpanowicz z WSS
Śródmieście /protokół jury i pierwsze z czterech nagrodzonych prac zamieściliśmy w poprzednim numerze lutowym SW/.
Ilustrację do obydwu tekstów stanowią reprodukcje obszernych artykułów
o naszym 50-leciu, jakie ukazały się w popularnym warszawskim dwutygodniku „Południe” oraz w lutowym magazynie Krajowej Rady Spółdzielczej,
miesięczniku „Tęcza Polska”, za które serdecznie dziękujemy! (red.).

Satysfakcja z pracy wśród ludzi
Moje życie nabierało rozpędu po zakończeniu II wojny światowej. Jako młoda kilkuletnia dziewczyna, widząc tragiczne skutki tej wojny, kiedy w trudnych warunkach
rodzinnych – zniszczone przez działania
wojenne domostwo, śmierć ojca w obozie
niemieckim, pięcioro rodzeństwa, rozpacz
i determinacja mojej mamy – to wszystko
w tak trudnej sytuacji całej mojej rodziny
podyktowało mnie, młodej dziewczynie decyzję o tym jak ułożyć sobie życie i dałszą
przyszłość. Postanowiłam za wszelką cenę
wyrwać się ze swojego rodzinnego gniazda
i pomimo wewnętrznego żalu poświęcić się
nauce, wierząc że w ten sposób osiągnę swój
życiowy cel awansu społecznego.
Po skończeniu nauki w szkole podstawowej, zamieszkując w ówczesnym województwie ostrołęckim, z wielkim trudem
przekonując kochającą swoje dzieci matkę,
postanowiłam wyjechać z rodzinnego domu
aby poszukać szczęścia w wielkim świecie*
W roku 1953 udałam się do Olsztyna gdzie
przyjęto mnie do Technikum Piekarniczego
na czteroletni okres nauki w zakresie technologii przemysłu piekarsko-ciastkarskiego. Pokonywałam kolejne trudności życia
w zespole koleżanek i kolegów zamieszkując w internacie. Nauka szła mnie dobrze
tak, że w roku 1957 złożyłam egzamin maturalny i uzyskałam dyplom technika technologa piekarsko-ciastkarskiego. Poczułam
się o wiele pewniej mając w ręku konkretny
zawód i dokument osiągnięcia wiedzy, która
może zapewnić przyszłość.
O tę przyszłość też nie było łatwo. Postanowiłam za wszelką cenę przenieść się
do większego miasta, Ucząc na łatwiejszą
możliwość zdobycia pracy i wykorzystania
swojej wiedzy w działaniu praktycznym.

W Warszawie mieszkała już moja starsza
siostra z mężem, oficerem Wojska Polskiego w mieszkaniu przyznanym przez władze
wojskowe. Siostra pomogła mnie w zaaklimatyzowaniu się w wielkomiejskich warunkach życia i pracy. Było to dla mnie wielką
promocją, znalazłam się w stolicy mojej ojczyzny, dążyłam do urządzenia sobie życia
na miarę możliwości w wielkim mieście.
Najtrudniejszym okazało się zdobycie pracy. Nie buło łatwo. W tzw. „pośredniaku”
oferowano mnie , młodej wykształconej
w konkretnym zawodzie kobiecie pracę
obsługi windy w wysokim budynku urzędowym. Moje ambicje sięgały jednak wyżej i
dalej. Szukałam nadal i wreszcie znalazłam.
Za pośrednictwem bliskich mnie osób w
rodzinie, które też mieszkały i pracowały w
Warszawie uzyskałam pierwszą pracę w
Zakładach Przemysłu Piekarniczego działającego na obszarze Pragi-Południe. Było
tol października
1957 r. Jako młoda technolog rozpoczęłam pracę w piekarni przy ul Sandomierskiej bezpośrednio przy produkcji pieczywa.
Po krótkim okresie stażu produkcyjnego,
przedstawiciel Dyrekcji tego zakładu zauważył młodą filigranową kobietkę przy ciężkiej pracy fizycznej i bez zastanowienia
stwierdził, iż ta młoda osoba wykształcona w
dziedzinie piekarnictwa jako pierwsza z dyplomem technika w Warszawie zasługuje na
wyższy stopień zatrudnienia i wykorzystania
posiadanej wiedzy. Przeniesiono mnie do
laboratorium, gdzie powierzono mnie bardzo odpowiedzialne stanowisko badania
jakości produktów, i półproduktów piekarskich. W roku 1960 uruchomiono pierwszą
po wojnie nowoczesną piekarnię przemysłową przy ul Łowickiej, gdzie objęłam stano-

wisko Technologa. Zbiegło się to w moim życiu z zamążpójściem i urodzeniem pierwszej
córki Praca moja odbywała się w systemie
zmianowym, ale potrafiłam poradzić sobie z
warunkami pracy jak również z obowiązkami żony i matki a szczególnie osoby mogącej pogodzić pracę, dom i pomóc w okresie
studiów kontynuowanych na Politechnice
Warszawskiej przez mojego męża.
Zdobywałam wiedzę i doświadczenie,
które po urodzeniu w roku 1965 drugiej
córki pomogły mnie awansować na jeszcze
wyższe i bardziej odpowiedzialne stanowisko w Zjednoczeniu Przemysłu Piekarsko-Ciastkarskiego. Otrzymałem stanowisko starszego inspektora ds. produkcji i
przepracowałam w Zjednoczeniu blisko 10
lat W tym czasie nastąpiła reorganizacja
w przemyśle piekarskim, która polegała na
tym, iż branżę piekarską, gastronomiczną,
garmażerską, handel i inne przekształcono
w jedną wielką Firmę & nazwie Spółdzielnia Spożywców WSS „Społem”. Byty to
lata siedemdziesiąte XX w., w których jak
pamiętamy nastąpiła odwilż ustrojowa a
w niej dokonywały się różne przemiany. W
ten właśnie sposób znalazłam się w grupie
pracowników WSS „Społem”. Mimo zaistniałych zmian organizacyjnych w przemyśle
piekarskim, nie wszystko działało zgodnie
z ustalonym porządkiem systemowym i
prawnym. Po krótkim okresie, około roku
od powstania kolosa spółdzielczego nastąpił
rozpad dotychczasowej organizacji Nowa reorganizacja wyłoniła oddzielną, samodzielną
Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską, w której
nadał pracowałam prowadząc normowanie
czasu pracy w podlegtych zakładach, a następnie objęłam stanowisko Z-cy Kierownika Działu Produkcji Piekarskiej. W nowej
strukturze organizacyjnej powstały oddziały
WSS „Społem” w poszczególnych dzielnicach Warszawy, m. innymi powstał oddział
WSS „Społem” Praga-Południe* Był to rok
1977, w którym w marcu stałam się członkiem Spółdzielni WSS „Społem”.
Od tego momentu, a więc związania się z
ruchem spółdzielczym w moim dalszym życiu minęło już 35 lat Moja praca zawodowa
nadal była związana z Przemysłem Piekarsko-Ciastkarskim. Pracując w Dyrekcji na
stanowisku Kierownika Działu Produkcji
i Sprzedaży do roku 1997. Po 40 latach
intensywnej pracy, nieprzerwanej i odpowiedzialnej przeszłam na zasłużoną emeryturę.
Oczywiście od uzyskania członkostwa w
WSS „Społem” w roku 1977, nie zaniedbując obowiązków matki i żony, potrafiłam znaleźć czas na udzielanie się w pracy
społecznej w Komitetach Sklepowych WSS
„Społem”. Z czasem Komitety Sklepowe
przekształciły się w Grupy Rejonowe, w jednej z nich przez okres 12 lat pełniłam funkcję sekretarza. Jednocześnie jestem członkiem w Komisji Historycznej spółdzielców,
w której niezależnie od pracy społecznej w

Grupie Rejonowej udzielam się w dalszym
ciągu. Należę również do Koła Spółdzielców
w obecnym Przedsiębiorstwie WSS „Społem” Praga-Połndnie. W Kole Spółdzielców
jestem członkiem Komisji Rewizyjnej.
Nie oczekując na żadne szczególne traktowanie mnie wśród wielu inny osób pełniących różne funkcje społeczne^ odczuwam
wielką satysfakcję, iż spośród wielu moja
długoletnia praca społeczna na rzecz
Spółdzielni została zauważona i doceniona. Wyraziło się to otrzymaniem odznaczeń
oraz wielu dyplomów za pracę społeczną.
Szczególną satysfakcję odczuwam z odznaczenia mnie odznaką Zasłużonego Pracownika WSS „Społem”, którą otrzymałam
w roku 1983, a także Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego otrzymaną w
roku 1994 i Zasłużonego dla WSS „Społem”
otrzymaną w roku 2(105. Stanowi to dla mnie
nie tylko satysfakcję z uznania jakim mnie
obdarzono, jest przede wszystkim poczuciem
dobrze spełnionego obowiązku jak również
jest czynnikiem mobilizującym do dalszej
pracy na rzecz Spółdzielni „Społem”.
Przedstawione przeze mnie w znacznym
skrócie opisy moich zmagań, dążeń oraz
związku z ruchem spółdzielczym przyjęły w
pewnym stopniu formę mojej biografii Nie
mogę zatem pominąć w tych wspomnieniach
rzeczy najważniejszej – kontaktu z ludźmi i
pracy wśród nich. Cały mój okres pracy
bogaty był w kontakty z wieloma środowi-

skami a szczególnie z gronem spółdzielców,
któremu poświęciłam większość swojego
życia zawodowego. Wspominam to jako
bardzo dobry i cenny okres mojego osobistego udziału w życiu społecznym Spółdzielni „Społem”, w którym naturalnym było
zjawisko utrzymywania wzajemnej więzi
międzyludzkiej. To kształtowało charakter
i zapewniało poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z wykonywanej pracy. Tak było
i jest nadal wśród szerokiego grona ludzi,
z którymi mam kontakt na gruncie pracy
społecznej w spółdzielczości „Społem”. Zachowując należną skromność w wydawaniu
opinii o innych, z całą satysfakcją pragnę
wyrazić, że znalazłam się w gronie wspaniałych ludzi, koleżanek i kolegów. Odnosi się to
zarówno do Kierownictwa Spółdzielni, które jest bardzo przychylne dla angażujących
się w pracę społeczną, do pracowników
funkcyjnych, do personelów sklepowych, do
członków grup i kół spółdzielczych a także
do szerokiego grona znajomych i sympatyków ruchu spółdzielczego. Dlatego uznaję
tę pracę społeczną za bardzo wartościową,
dającą dużą satysfakcję z udziału w niej ,
powiem więcej, czuję zadowolenie i nieskrywaną dumę, ii mogę nadal w miarę
posiadanych sił uczestniczyć w tym przyjaznym gronie społeczników znanej i cenionej
Spółdzielni WSS „Społem”.
Ryszarda Kosim

46 lat – czyli prawie całe życie w „Społem” WSS Sródmieście
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iężko cofać się myślami wstecz do
lat swojej młodości, szczególnie że
plany i marzenia były inne. Ale tak
się ułożyło moje życie, że związałam się
na stałe ze „Społem”. Pracę zawodową
rozpoczęłam w 1966 roku praktyczną nauką zawodu. Byłam młoda, pewna obawy
czy podołam, czy to właśnie będę chciała
robić w życiu.
Trzy lata nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej i praktyka w Spółdzielni
nauczyły mnie dyscypliny, rzetelności i
odpowiedniego zachowania wobec klientów. Tak polubiłam tę pracę, że po skończeniu szkoły postanowiłam pracować w
„Społem”WSS i kontynuować naukę w
technikum. W tamtych latach ciężko było
pogodzić naukę z pracą. Jednak udało się.
Studia to już tylko marzenia. Ze względu
na ciężką sytuację w domu, jako najstarsza z rodzeństwa, musiałam pracować.
Podczas pracy poznałam fantastycznych ludzi. Stali klienci traktowali nas jak
część swojej rodziny. Pomimo tego, że
warunki życia były inne niż obecnie, więcej było w tamtych latach życzliwości,
uśmiechu oraz wzajemnej pomocy. Ślub,
narodziny jedynego syna, i tylko krótka
przerwa bez pracy.
W 1976 roku we wrześniu, po urlopie
macierzyńskim musiałam wrócić do pracy. Cieszyłam się, że wrócę do „swoich”
klientów i koleżanek. Jednak podjęłam
inną decyzję. Otrzymałam z działu kadr
propozycję pracy w biurze, a konkretnie
w dziale szkolenia. Byłam jeszcze młoda,
niedoświadczona i tak bardzo bałam się
zmian. Zaryzykowałam.
Zdecydowałam się szkolić młodzież.
Były to chyba najwspanialsze lata mojej
pracy. Praca z młodzieżą i efekty tej pracy
dawały mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Współpraca ze szkołami, uczestniczenie w różnych uroczystościach, które
odbywały się w szkołach – to bardzo miłe
wspomnienia. I te wyrazy wdzięczności
od dyrektorów szkół oraz od młodzie-

ży. Nie tylko dla mnie, ale dla całego
działu szkolenia, którego kierownikiem
była pani Janina Danikowska. Wiele z
tamtych osób – byłych pracowników
młodocianych -pracuje lub pracowało w
naszej Spółdzielni. Są to bardzo dobrzy,
wykwalifikowani pracownicy. Często we
wspomnieniach wracamy do tamtych lat.
Miłe jest to, że pamiętają o mnie, dzwonią
pytając o zdrowie, czasami przychodzą ze
swoimi dziećmi.
Tak mnie wciągnęła ta praca z młodzieżą, że gdy otrzymałam propozycję
współpracy z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Markach, długo się nie zastanawiałam. Przez kilka lat uczyłam w tej
szkole przedmiotów zawodowych i byłam
wychowawczynią dwóch klas. W ten sposób lepiej mogłam poznać tych młodych
ludzi. Stres, straszny stres przed pierwszą
lekcją w szkole.
Zadawałam sobie cały czas pytanie
– jak mnie przyjmą? Jak przyjmie mnie
grono pedagogiczne? Jednak moje obawy
nie były potrzebne. Lata pracy w szkole, praca z takim dyrektorem jak pan Jan
Puścian oraz praca w dziale szkolenia, to
moje wspaniałe lata. Lata pełne nowych
wyzwań, ale dające też możliwość wykazania się. Przynoszące dużo satysfakcji z
tego co robiłam.
W „Społem” powstawały ośrodki szkoleniowe – bywało, że miałam pod opieką
nawet do 200 uczniów. Wspaniale współpracowało się z kierownikami sklepów,
którzy chętnie przyjmowali uczniów na
praktykę, aby przekazać im swoją wiedzę. Ja przekazywałam teorię, chociaż
zdarzało się, że moja wcześniejsza praktyka w sklepie też się przydawała. Moje
zaangażowanie w pracę z młodzieżą zaowocowało przyznanie mi odznaczenia
„Najlepszy nauczyciel – wychowawca
młodzieży”.
Pomału ubywało szkół zasadniczych,
ubywało pracowników młodocianych.
Żal tamtych lat. Teraz, gdy wspominam

tamte lata bardzo żałuję, że ZSZ zostały
częściowo zlikwidowane, że „Społem”
nie ma możliwości kształcenia młodzieży, która później zasiliłaby szeregi naszych pracowników. Po likwidacji działu
szkolenia zostałam przeniesiona do pracy
w dziale kadr. Początkowo ciężko było mi
się przyzwyczaić. Praca za biurkiem? Nie
wiedziałam, czy dam radę. Jednak przyzwyczajenie zrobiło swoje. Nawet się
nie spostrzegłam jak minęło 46 lat mojej
pracy w „Społem” WSS Śródmieście. W
moim prywatnym życiu wiele się przez te
lata również wydarzyło. Wspominam jednak o latach swojej pracy. 46 lat pracy w
„Społem” minęło jak jedna chwila. Pozostały przyjaźnie i miłe wspomnienia. Żal
tylko, że tamte lata nie wrócą.
Bożenna Gryszpanowicz
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o był doprawdy wspaniały, urokliwy wieczór! Do Domu Spółdzielczego „Pod Orłami”, przy
ul. Jasnej 1 w Warszawie, zaprosiło
nas na wspólne kolędowanie w dniu 19
stycznia br, (za pośrednictwem Towarzystwa Spółdzielców), kierownictwo
i członkowie dwu «pokrewnych duchem», społecznych organizacji: Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo
Natury i Stowarzyszenia „Promni”. I
doprawdy – wchodząc do dużej sali konferencyjnej im. Stanisława Wojciechowskiego – trudno się było spodziewać tak
wspaniałych przeżyć natury estetycznej
i duchowej, jakich tam dostarczyli nam
organizatorzy i współuczestnicy tego
niezwykłego spotkania. To, co zawarto
pod wiodącym hasłem „Kolęda Polska”,
sprawiło, że nagle znaleźliśmy się w «innej rzeczywistości»; nader serdecznej,
w prawdziwie rodzinnej wspólnocie rodaków, o jakiej kiedyś opowiadali nam
ludzie «starej daty».
Spotkanie to również doskonale
wpisało się w kontekst 150 rocznicy

wybuchu Powstania Styczniowego.
Bo to właśnie w owych czasach Polacy słynęli ze wspólnego muzykowania
i śpiewu; później zesłańcy uczyli tego
ludzi zamieszkałych gdzieś w głębi
Rosji sprawiając, że ułożone przez naszych rodaków pieśni, takie jak sławny
„Wieczorny Dzwon” czy „Włóczęga
znad Bajkału” (ów «bradziaga») są do
dzisiaj uważane przez «sąsiadów» za…
rdzennie rosyjskie.
W programie wieczoru znalazły się
też występy gości zaproszonych przez
organizatorów - znakomitego, zaprzyjaźnionego zespołu góralskiego Aleksandra
Dziedziny z Białego Dunajca – a dowcipne słowo wiodące i przyśpiewki były
autorstwa Stanisława Jaskółki ( współautora scenariusza imprezy, opracowanego
przezeń wraz z Jarosławem Janowskim).
Przy tej okazji zaprezentowali się rów-
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udziału 20 stycznia br. w spotkaniu przy
jej grobie, na warszawskich Powązkach,
w przeddzień 25 rocznicy jej śmierci.
Zaprosił ich także na popołudniowe spotkanie w Centralnej Bibliotece Rolniczej,
gdzie odbyła się promocją książkowego
wydania jej wspomnień. Zapowiedział
również działanie na rzecz nowego, kompletnego wydania jej wszystkich dzieł.
Zofia z domu Michałowska Solarz
(pseudonim konspiracyjny „Chrzestna”)
urodziła się w rodzinie ziemiańskiej w
Odessie 8.02.1902 r, zmarła w Warszawie
22 01.1988 r. Krótki życiorys zupełnie nie
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Oto dokończenie listy produktów z
poprzedniego numeru:
36. PRODUKTY DO PRANIA
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Producent: Henkel Polska

wspólnoty. Nic tu nie działo się «na gwizdek», nie było nic wymuszonego….Tylko
prawdziwa, szczera radość ze wspólnego kolędowania i obcowania; otwartość
uczuć, duchowe braterstwo wszystkich:
starszych i młodych, od lat znanych i
tych, których widziano w takiej sytuacji
po raz pierwszy…
Jak się później dowiedzieliśmy, wyjście ze spotkaniem «na szerszy front»
było spowodowane przede wszystkim
stale przyrastającą ilością jego uczestników. Do tej pory, przez wiele kolejnych
lat, z inicjatywy pierwszego kierownika Ludowego Zespołu Artystycznego
„Promni” im. Zofii Solarzowej, Stanisława Kolbusza (pełnił tę funkcję do grudnia 1989 r.) spotykali się w prywatnym,
wolno stojącym domu – w każdy pierwszy piątek po Sylwestrze, na wspólne
kolędowanie. Ale uczestnikami nigdy
nie byli tylko „Promni”, lecz także ich

sympatycy i znajomi, entuzjaści wspólnego kolędowania i szczerej, «polskiej
wspólnoty». Liczba uczestników stale
przyrastała. Teraz potrzeba już było dla
nich naprawdę dużej sali… Także po raz
pierwszy oprawę artystyczną ubarwili
artystyczni przyjaciele kręgu „Promnych”. Z wielkim powodzeniem… Samym „Promnym” do śpiewu i tańca
przygrywali: Tomasz Skoneczny (na
akordeonie) – były kierownik artystyczny Zespołu; Dariusz Gniewek (także na
akordeonie) i Malina (na klarnecie).
Spotkanie odbyło się w kontekście jubileuszu 40 lecia zespołu „Promni” . W
związku z tym należy (opierając się na
wypowiedzi S. Kolbusza i europosła Jarosława Kalinowskiego – aktualnego prezesa „Stowarzyszenia «Promni»” i jego
długoletniego członka) – odnieść się do
genezy zespołu. Bowiem, co zaznaczali obaj mówcy w swoich wystąpieniach

Zofia Michałowska była zamężna z
Ignacym Solarzem, wybitnym działaczem ludowym. W 1940 r, po aresztowaniu męża przez gestapo, mimo tego,
że była stale poszukiwana przez władze
okupacyjne, nadal wykładała na tajnych
kompletach. W okresie 1944 – 1945 była
organizatorką kursów dla przedszkolanek
w Handzlówce, zaś w latach 1945 – 1948
kierowniczką Uniwersytetu Ludowego w
Bursie. W latach 1948 – 1949 pracowała
w Związku Zawodowym Pracowników
„Społem” jako instruktor artystyczny
przy Zarządzie Głównym. Przez kilka lat

nia. U tych podstaw legło też dążenie do
uzyskania samodzielności gospodarczej
przez chłopów, a także ich niezależności
organizacyjnej i ideowej. To „Wici” powołały również do istnienia, w okresie
największej tego potrzeby narodowej,
największą w historii (i bodaj jedyną
taką w świecie) zbrojną organizację rolników – były to Bataliony Chłopskie. A
„Chrzestna” była też autorką hymnu tej
organizacji…
W myśli przekazane przez „Babunię”
wpisuje się także obecna, zaszczytna
działalność (zarejestrowanego w 2007 r.)

Dzieło Zofii Solarzowej

oddaje jej dokonań. Była pedagogiem,
instruktorem teatralnym, organizatorka
Uniwersytetów Ludowych, działaczką
harcerską (od 1918 r.), żołnierzem Wojska Polskiego (1920 r.) i wybitną postacią ruchu ludowego. Brała też udział w
tworzeniu pierwszego w Polsce Uniwersytetu Ludowego (od 1930 r nosił nazwę
Uniwersytetu Orkanowego w Szycach
– nazwa ta została wzięta od nazwiska
sławnego, ludowego pisarza i poety,
(uznanego mistrza w opisach krajobrazu,
znanego w całej Europie, a zapomnianego
dzisiaj prawie zupełnie w Polsce), pogórzanina Władysława Orkana.

Najlepsze produkty FMCG

ak już informowaliśmy w poprzednim numerze lutowym SW,
15 stycznia 2013 roku podczas
konferencji w hotelu Westin w Warszawie ogłoszono wyniki badania konsumenckiego Najlepszy Produkt - Wybór
Konsumentów 2013, polskiej edycji
organizowanego od 13 lat, prestiżowego niemieckiego rankingu Produkt des
Jahres. Tytuł Najlepszy Produkt - Wybór Konsumentów 2013 przyznano 192
nowym produktom FMCG polskich i
międzynarodowych marek w 64 kategoriach (artykuły spożywcze, chemia
gospodarcza i kosmetyki).
Laureatów badania wyłonił instytut
badawczy GfK Polonia w toku przeprowadzonego w grudniu 2012 roku badania konsumenckiego. Organizatorem
badania jest Wydawnictwo Gospodarcze, wydawca miesięczników „Wiadomości Handlowe” i „Wiadomości
Kosmetyczne”, liderów na rynku prasy
branżowej w swoich kategoriach. Mecenat nad projektem objął Krajowy
Rejestr Długów.

nież, z wielkim aplauzem widowni, reprezentanci młodego pokolenia, czyli dzieci
artystów. Była też ekologiczna loteryjka,
do udziału w której zachęcali panowie w
wieczorowych strojach, z twarzami pokrytymi makijażem secesyjnych mimów.
Nagrodami były naprawdę «mądre»
książki, o wartej wnikliwego przeczytania, intelektualnej zawartości treściowej.
Oczywiście, nie można też zapomnieć o
wspaniałym, pełnym «domowych smaków», poczęstunku…
Jednakże prawdziwą «esencją» tego
wieczoru była, po prostu, obecność
„Promnych” w różnym wieku, wywodzących się z różnych pokoleń. Szczera,
rodzinna atmosfera, w której wspólnie
śpiewali i później zatańczyli (zresztą
wielokrotnie i wspaniale!!!) dostarczyła
wszystkim obecnym wspaniałej «uczty
duchowej». I niezapomnianego poczucia

Wieczór z „Promnymi”

Od lewej J. Kalinowski, K. Lachowski i St. Kolbusz.
espół „Promni” był jednym z
ostatnich dzieł Zofii Solarzowej.
Ale jest do dnia dzisiejszego także jej dziełem dojrzałym i żywotnym.
Jak wspominają członkowie Zespołu,
to tu – w SGGW i w „Promnych” – dowiedzieli się, że obok kapitału wiedzy,
równie ważny jest <kapitał tożsamości
i wspólnoty oraz szacunek dla kultury
chłopskiej; nie bez racji nazywanej Kulturą – Matką>. Ta świadomość ukształtowała ich charaktery na całe życie. To
jest ta wielka wartość, jaką „Promni”
otrzymali od swojej Patronki. Bo wiedzą, kim są, i z jakiej ziemi pochodzą. A
to i dzisiaj szczególna wartość, gdyż ci,
którzy o tym nie wiedzą, są od czasów
antycznych owymi <Sine Patre, Sine
Matre, Sine Genealogia> - czyli <bez
ojca, bez matki, bez rodowodu>.
Dlatego „Promni” to nie tylko kultura
radości życia, wspólnoty tańca i śpiewu
– ale także wspólnota myślenia. Również
dlatego potrafią rozróżnić prawdziwą kulturę od tzw. kontrkultury – o której Zbigniew Herbert mówił, że „jest jak wielka
depresja nad krajem. Zatruwa studnie .
Niszczy budowle umysłu. Pokrywa pleśnią chleb.” „Promni” nie tylko to rozróżniają, ale również potrafią się nader
skutecznie tejże kontrkulturze przeciwstawić.
W swoim krótkim wystąpieniu europoseł Jarosław Kalinowski, mówiąc o „Babuli” (tak pieszczotliwie nazywają swoja
Patronkę „Promni”) zaprosił obecnych do
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37. PŁYNY DO PŁUKANIA
Silan Royal: Black, Gold, Pearl 900 ml
Producent: Henkel Polska
38. UNIWERSALNE ŚRODKI
CZYSTOŚCI I AKCESORIA
Sidolux uniwersalne płyny do mycia
w nowych opakowaniach
Producent: Lakma Strefa
39. SPECJALISTYCZNE ŚRODKI
CZYSTOŚCI
Sidolux M środki do czyszczenia
mebli o pojemności 350 ml: classic,
cytryna, jaśmin, hypoalergiczny,
migdał, kwiatowy, miodowy
Producent: Lakma Strefa
40. PREPARATY DO WC
I ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
Bref Power Active Chlorine
Producent: Henkel Polska
41. ARTYKUŁY HIGIENICZNE
Papier Toaletowy Velvet Delikatnie
biały XXL
Producent: Kimberly-Clark
42. POZAŻYWNOŚCIOWE
PRODUKTY W STREFIE KASY
Plastry opatrunkowe QuickplastR
Producent: Abpol Company Polska
43. SUPLEMENTY DIETY
Ricola Szwajcarskie cukierki ziołowe
bez cukru: Alpin Fresh, Melisa, Oryginalne ziołowe, Żurawina
Dystrybutor: Index Food

(1949 – 1953) pracowała w Ministerstwie
Kultury i Sztuki. Później była aktywna m.in. jako pracownik merytoryczny
SGGW.
„Babula” swoją osobą uosobia cały
dorobek Związku Młodzieży Wiejskiej
RP „Wici”. Powstał on w 1928 r, jako
organizacja kulturalno-wychowawcza dla
wsi (opozycyjna wobec tzw. sanacji.) i nie
związana z żadną partią. Poza Ignacym i
Zofią Solarzami, jej współzałożycielami
byli S. Ignar i J. Niećko.
„Wici” miały stać się twórcą realnej
alternatywy dla chłopskiej nędzy, co
stanowiło podstawę decyzji ich powoła-

Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury (jego prezesem jest Stanisław Kolbusz) – co tu należy z naciskiem
zaznaczyć i polecić szczególnej uwadze
Czytelników.
Największym osiągnięciem Zofii Solarzowej (i wielu jej współczesnych wychowawców oraz twórców «młodowiejskiego» pokolenia) było stworzenie wzorca
charakteru, stanowiącego podwalinę pod
działalność polityczną, ekonomiczną i
intelektualną na współczesnej wsi polskiej – bez czego rodzinne gospodarstwa
chłopskie, tworzące tę wspólnotę, nie
przetrwałyby tak długo i zdrowo – tak,

44. ARTYKUŁY DO HIGIENY
JAMY USTNEJ
Płyn do płukania jamy ustnej Oral-B
3D White LUXE Healthy Shine
Producent: Procter and Gamble DS
Polska
45. KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE
DO TWARZY
Krem nawilżający NIVEA Make-Up Starter
Dystrybutor: NIVEA Polska
46. KOSMETYKI
DO DEMAKIJAŻU TWARZY
Płyn micelarny do demakijażu oczu
i twarzy AA Technologia Wieku 18+
Pielęgnacja Młodości
Producent: Oceanic
47. KOSMETYKI
PIELĘGNACYJNE DO CIAŁA
Linia mleczek do ciała Ziaja bio olejek
Producent: Ziaja
48. KOSMETYKI UJĘDRNIAJĄCE
I WYSZCZUPLAJĄCE DO CIAŁA
Diamentowe Serum Wyszczuplające
Antycellulit z kwasem hialuronowym
Slim Extreme 4D
Producent: Eveline Cosmetics
49. KOSMETYKI DO MYCIA
Żele pod prysznic NIVEA Powerfruit
Refresh i Relax
Dystrybutor: NIVEA Polska
50. KOSMETYKI
DO PIELĘGNACJI DŁONI
Ochronny krem do rąk AA Sensitive
Nature Spa Granat
Producent: Oceanic

51. KOSMETYKI
DO PIELĘGNACJI STÓP
Regenerujący krem-maska do stóp
tołpa: dermo pedi, med.
Producent: Torf Corporation
– Fabryka Leków
52. KOSMETYKI
DO HIGIENY INTYMNEJ
Naturalny oliwkowy Ziaja płyn
do higieny intymnej
Producent: Ziaja
53. WODY TOALETOWE
DAMSKIE
Woda toaletowa Playboy VIP
Producent: Coty
54. SZAMPONY I ODŻYWKI
Szampon przeciwłupieżowy
Head & Shoulders,
Apple Fresh
Producent: Procter and Gamble DS
Polska
55. KOSMETYKI DO STYLIZACJI
Lakier do włosów
Volume Mega Strong 5,
Taft
Producent: Henkel Polska
56. TUSZE I ODŻYWKI DO RZĘS
Maskara False Lash Telescopic,
L’Oréal Paris
Producent: L’Oréal Polska
57. KREDKI DO POWIEK
I EYELINERY
Super Liner Perfect Slim, L’Oréal
Paris
Producent: L’Oréal Polska

okolicznościowych, nad tym Zespołem
prawdziwie „unosi się duch jego Patronki: prof. Zofii Solarowej”. Postaci ponadprzeciętnej, wielkiej wychowawczyni tej
akademickiej młodzieży, która wywodzi
się ze wsi. Także dlatego Zespół „Promni” nigdy nie był (i nadal nie jest) traktowany jedynie jako przedsięwzięcie natury
ludycznej, «zabawowej» i rozrywkowej.
Bo już «u zarania» miało to być coś więcej…
Licząca ponad 200 lat historia Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego posiada też swoją wyjątkową «ścieżkę historii,
pełną koloru i piękna» A od czterdziestu
lat tworzą ją właśnie „Promni”. Nazwa ta
została zaczerpnięta od Jana Karłowicza
(1836–1903), etnografa i językoznawcy, ojca słynnego kompozytora z okresu
Młodej Polski, Mieczysława Karłowicza
(1876–1909) – i przypuszczalnie wywodzi się z gwary pogórzańskiej; gdzie
«promny» to znaczy «wyborny» lub «najlepszy».
Tekst i foto:
CEZARY BUNIKIEWICZ

jak i dom nie może się ostać bez fundamentów.
„Babula” uosabia dorobek ZMW RP
„Wici”, który dla obecnej młodzieży częstokroć, niestety, pozostaje nieznanym i
niedoścignionym wzorcem: stworzenie
zaradnego i wolnego obywatela, stawiającego zawsze na pierwszym miejscu swoje
obowiązki wobec Ojczyzny, a dopiero na
drugim egzekucję swoich praw. Jej dzieła nadal przekazują nam żywe i wieczne
wartości, wyrastające z chlubnej tradycji
i depozytu mądrości naszych przodków,
którzy szli „z ludźmi ku ludziom, chleb
niosąc, myśli i pieśni”.
Cezary Bunikiewicz
58. POMADKI I BŁYSZCZYKI
Vitamine Shake Żurawina i Malina
– pomadka ochronna, NIVEA
Dystrybutor: NIVEA Polska
59. FLUIDY I PUDRY
AA Make Up B.B. Krem
Producent: Oceanic
60. LAKIERY I ODŻYWKI
DO PAZNOKCI
Lakier do paznokci Color Riche Le
Vernis 404, L’Oréal Paris
Producent: L`Oréal Polska
61. KOSMETYKI DO GOLENIA
I PO GOLENIU
Zestaw Gillette Fusion ProGlide:
Maszynka Gillette
Fusion ProGlide Power,
Nawilżający krem do golenia ProGlide,
Nawilżający balsam bo goleniu
Gillette Pro 3w1
Producent: Procter and Gamble DS
Polska
62. KOSMETYKI DO TWARZY
DLA MĘŻCZYZN
Regenerujący krem do twarzy NIVEA Skin Energy
Dystrybutor: NIVEA Polska
63. WODY TOALETOWE
I PERFUMOWANE MĘSKIE
Woda toaletowa STR8 Sports
Producent: Sarantis Polska
64. KOSMETYKI DLA DZIECI
Seria do kąpieli dla dzieci Ziajka
Producent: Ziaja
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ak pisze 23 stycznia br. portal
dlahandlu.pl, Polacy ograniczą
wydatki na artykuły codziennego
użytku. Niemal 2/3 internautów powyżej 25 roku życia zamierza w tym roku
ograniczyć swoje wydatki na artykuły
codziennego użytku, czyli spożywcze
i chemię gospodarczą. Najpopularniejszym sposobem oszczędzania będzie
porównywanie cen i wybór sklepów,
w których pożądane towary są tańsze
– wynika z sondażu ARC Rynek i Opinia.
Tylko co trzeci respondent przyznaje,
że w tym roku nie zamierza oszczędzać
na artykułach codziennego użytku, zdecydowana większość takie oszczędności
planuje.

dyskontów, obserwowana od kilku lat
również przyniosła swoje efekty – co
trzeci respondent przyznaje, że częściej
będzie robił zakupy w dyskoncie, który
zaczyna kojarzyć się nie tylko z atrakcyjną ceną, lecz również z dobrą jakością towaru” – mówi Marzena Białasek
z ARC Rynek i Opinia. – Jednocześnie
z naszego innego badania – Monitora
Promocji – wynika, że polscy konsumenci bardzo lubią promocje i chętnie
z nich korzystają. I tutaj może pojawić
się pułapka dla oszczędzających. Wielu
konsumentów traktuje zakup produktu
w promocyjnej cenie jako oszczędność
i rzeczywiście często tak jest. Są jednak
sytuacje, w których biorąc udział w promocji tak naprawdę wydajemy więcej
niż zakładaliśmy. Jeśli promocja polega
na oferowaniu dwóch produktów i otrzymania trzeciego gratis warto się zastanowić, czy gdyby nie promocja w ogóle

Polacy masowo jeżdżą do Rosji – PAP).
Mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego
– jak zauważyli samorządowcy – po
żywność przyjeżdżają do przygranicznych miast: Braniewa, Bartoszyc, czy
Gołdapi, zaś po sprzęt RTV, AGD,
meble i ubrania jeżdżą do Trójmiasta.
Rosjanie kupują w Polsce żywność, bo
– jak mówią – jest ona nie tylko tańsza, ale i jakościowo lepsza niż u nich.
„Nie ma dnia, by nie przyjeżdżali do naszych dyskontów na zakupy
spożywcze. To wyczekiwani klienci,
wózki mają pełne towaru, płacą gotówką, są grzeczni i mili. Promocji
u nas w sklepach jest pełno, by tylko
zachęcić Rosjan” – powiedział PAP
burmistrz przygranicznego Braniewa
Henryk Mroziński, który przyznał,
że jedna z firm handlowych zrobiła
w Braniewie badania wśród Rosjan.
„Pytali ich jak często przyjeżdżają na

Wśród osób planujących ograniczanie
wydatków w zakresie artykułów codziennego użytku najbardziej popularnym sposobem jest porównywanie cen produktów
i dokonywanie zakupów w sklepach,
w których są one tańsze. Wysoki jest
również odsetek osób, które będą chciały dokonać oszczędności w większym
stopniu koncentrując się na tym, czego
rzeczywiście potrzebują i ograniczając
spontaniczność w przypadku zakupów.
Co trzeci respondent planujący ograniczanie wydatków na artykuły codziennego użytku deklaruje, że częściej wybierze
się do dyskontu.
– Z naszego badania wynika, że
w czasie spowolnienia gospodarczego duża część konsumentów szuka
oszczędności, w tym podczas codziennych zakupów. Warto zwrócić uwagę na
to, w jaki sposób konsumenci planują
oszczędzać. Niemal połowa z nich nie
planuje rezygnacji z produktów, które
kupowała dotychczas, tylko więcej czasu spędzi na porównywaniu cen tych
produktów w różnych sklepach. Bardzo
duża część konsumentów przyznaje się
do spontanicznych zakupów i ma świadomość, że większa kontrola nad tym, co
rzeczywiście jest potrzebne, a co zbędne
już przyniesie oszczędności. Ofensywa

rozważalibyśmy zakup tych dwóch produktów, za które musimy zapłacić. Podobnie jest w sytuacji oferowania nam
dwóch produktów w niższej cenie – tak
naprawdę sumarycznie płacimy więcej
mimo, że jednostkowo produkt ten jest
tańszy” – dodaje Marzena Białasek.
Tymczasem „Rzeczpospolita” informuje w lutym że w 2012 roku eksport
rolno-spożywczy na rynek rosyjski
wzrósł aż o 30 proc. i osiągnął 1 mld
euro. W tym roku powinno być podobnie.
Michał Koleśnikow, ekonomista Banku
BGŻ w rozmowie z gazetą szacuje, że
eksport rolno-spożywczy do Rosji może
wzrosnąć o około jedną trzecią. W 2012
roku naszym hitem eksportowym w tym
kraju były sery i twarogi, których sprzedaż wzrosła o ponad 100 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Jak podaje PAP 18 lutego br., Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego, którzy
w ramach małego ruchu granicznego
przyjeżdżają do Polski na zakupy wywożą ogromne ilości wędlin, mięsa i nabiału.
Polacy się z tego cieszą i robią promocje,
media rosyjskie alarmują, że ich rodacy
łamią prawo.
Rosjanie przyjeżdżają do Polski na
zakupy, bo u nas taniej można kupić
wszystko poza paliwem (po ten towar

zakupy, co kupują i w efekcie już się
u nas buduje sklep o powierzchni 1,8 tys.
m.kw.” – powiedział PAP Mroziński.
Rosjanie nie tylko z przygranicznych
miast obwodu, ale i z Kaliningradu często robią w Polsce tak duże zakupy, że
popadają z tego powodu w kłopoty. Gazeta „Kalinigradzka Prawda” na swoim
portalu informacyjnym przypominała
niedawno, że legalnie z Polski do obwodu można wwieźć jedynie 5 kg jedzenia. Tymczasem – jak podała gazeta
– tylko w styczniu rosyjskie służby celne skonfiskowały na granicy w sumie
938,4 kg produktów, przede wszystkim
mięsa, wędlin i produktów mlecznych.
Z tego powodu wszczęto 46 postępowań administracyjnych.
Z kolei okazuje się że tańsze są dla
Polaków Niemcy! Za wiele produktów
Niemcy płacą w sklepach mniej niż Polacy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Jak wynika z porównania cen detalicznych w sklepach woj. dolnośląskiego
i Saksonii, za naszą zachodnią granicą
tańsze jest np. masło, serek twarogowy
typu Almette, mleko zagęszczone, śmietana, sok jabłkowy, miód, woda mineralna, alkohol, soczewki kontaktowe czy
mydło toaletowe.
Opr.red.
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Pożądana żywność w kraju i za granicą
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Normatywny czas pracy

P

oniższe wyliczenia normatywnego
czasu pracy pozwolą na skonfrontowanie własnych wyliczeń w poszczególnych miesiącach roku 213 :
Przypomnę naszym Czytelnikom, ze
metodologia wyliczania normatywnego
czasu pracy określona jest art.130 kodeksu
pracy który stanowi, że wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
oblicza się następująco:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, przy czym należy przypomnieć ,że
dla celów rozliczania czasu pracy, przez
tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni
kalendarzowych, poczynając od pierwszego
dnia okresu rozliczeniowego,
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego,
przypadających od poniedziałku do piątku,
nie wchodzących .w okres tygodnia.
Każde święto występujące w okresie
rozliczeniowym i przypadające w innym
dniu niż niedziela obniża wymiar czasu
pracy o 8 godzin.
Wymiar normatywnego czasu pracy w
2013r. w ujęciu miesięcznych okresów
rozliczeniowych dla pracowników, przedstawia się następująco:
Styczeń – (4 x 40) + (3 x 8 za 29,30 i 31
stycznia) – (8 za 1 stycznia) = 176 godzin
tj. 22 dni roboczych
Luty – (4 x 40) = 160 godzin, tj. 20 dni roboczych
Marzec – (4 x 40) + (x 8 za 29 marca) = 168
godzin tj. 21 dni robocze
Kwiecień – (4 x 40) + (2 x 8 za 29 i 30 kwietnia) – 1 x 8 za 1 kwietnia święto Wielkanocne = 168 godzin, tj. 21 dni robocze
Maj – (4 x 40) + (3 x 8 za 29 – 31 maja)
– (3 x 8 za 1, 3, 30 maja Boże Ciało = 160
godziny, tj. 20 dni robocze
Czerwiec – (4 x 40) ( = 160 godzin, tj. 20
dni roboczych
Lipiec – (4 x 40) + (3 x 8 za 29,30 i 31 lipca)
= 184 godzin, tj. 23 dni robocze
Sierpień – (4 x 40) + (2 x 8 za 29,30, sierpnia) – (1x 8 za 15 sierpnia) = 168 godzin,
tj. 22 dni robocze
Wrzesień – (4 x 40) + 1 x 8 za 30 września =
168 godzin , tj. 21 dni robocze
Październik – (4 x 40) + (3 x 8 za 29, 30,31 października) = 184 godzin, tj. 23 dni robocze
Listopad – (4 x 40) + ( 1 x 8 za .29 listopada)

– (2 x 8 za 1 i 11 listopada) = 152 godzin,
tj. 19 dni roboczych
Grudzień – (4 x 40) + (2 x 8 za 30 i 31 grudnia) – (2 x 8 – za 25 i 26 grudnia) = 160
godzin, tj. 20 dni robocze
Za rok 2013r. czas normatywny wynosi 2008
godzin, tj.251 dni roboczych.
Wymiar normatywnego czasu pracy w 2013r.
w ujęciu trzymiesięcznych okresów rozliczeniowych dla pracowników, przedstawia się następująco:
Styczeń – marzec – (12 x 40) + (4 x 8 za
26-29 marca) – 1 x 8 za 1 stycznia = 504 
godzin, tj. 63 dni robocze
Kwiecień – czerwiec – (13 x 40) – ( 4 x 8
za 1 kwietnia Święto Wielkanocne, 1 i 3,
30 maja Boże Ciało = 488 godzin, tj. 61
dni robocze
Lipiec – wrzesień – (13 x 40) + ( 1 x 8 za 30
września) – (1 x 8 za 15 sierpnia) = 520
godzin, tj. 65 dni roboczych
Październik – grudzień – (13 x 40) + 1x 8
za 31 grudnia) – (4 x 8 za 1, 11 listopada,
25 i 26 grudnia) = 496 godzin, tj. 62 dni
robocze.
Wymiar normatywnego czasu pracy w 2013r.
w ujęciu czteromiesięcznych okresów
rozliczeniowych dla pracowników przedstawia się następująco:
Styczeń – kwiecień – (17 x 40) + (1 x 8 za 30
kwietnia) – (2 x 8 za 1 stycznia i 1 kwietnia) = 672godziny, tj. 84 dni robocze
Maj – sierpień – (17 x 40) + (3 x 8 za 28,
29, 30, sierpnia) – (4 x 8 za 1 i 3,30 maja,
Boże Ciało, 15 sierpnia) = 672 godziny ,
tj. 84 dni robocze
Wrzesień – grudzień – (17 x 40) + (2 x 8 za
30 i 31grudnia) – (4 x 8 za 1, 11 listopada,
25 i 26 grudnia) = 664 godziny, tj. – 83
dni robocze
W przypadku pracy w równoważnym
systemie czasu pracy (przedłużonym dobowym) ilość dni wolnych od pracy będzie
większa w zależności od zastosowanej dobowej ilości godzin pracy zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy w
poszczególnych placówkach spółdzielni.
Poniżej podaję wykaz dni świątecznych w
2013 roku, w których obowiązuje zakaz pracy w handlu:
1. 1 stycznia (wtorek) – Nowy Rok,
2. 6 stycznia (niedziela) – Święto Trzech
Króli,

3. 31 marca (niedziela) – pierwszy dzień
Wielkiej Nocy,
4. 1 kwietnia (poniedziałek) – drugi dzień
Wielkiej Nocy,
5. 1 maja (środa) – Święto Państwowe,
6. 3 maja (piątek) – Święto Narodowe
Trzeciego Maja,
7. 19 maja (niedziela) – pierwszy dzień
Zielonych Świątek,
8. 30 maja (czwartek) – dzień Bożego
Ciała,
9. 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny,
10. 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych,
11. 11 listopada (poniedziałek) – Narodowe
Święto Niepodległości,
12. 25 grudnia (środa) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
13. 26 grudnia (czwartek) – drugi dzień Bożego Narodzenia
Opracowała:
Monika Bobke
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lat temu z rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego, konspiracyjne wojsko w kraju
zostało przemianowane na Armię Krajową. Przedtem były to Związek Walki
Zbrojnej i Służba Zwycięstwu Polski.
Armia Krajowa stanowiła podziemną siłę zbrojną RP na obszarze państwa
polskiego w jego legalnych granicach
sprzed IV rozbioru Polski w 1939 roku
i podlegała Naczelnemu Wodzowi i

Z kart
historii

CO PISZĄ INNI?

C

oraz częściej o nadmiernym
wyzysku pracowników w zagranicznych sieciach, co odbija się
też na kulturze i jakości obsługi klienta, piszą media. Stosują tam takie formy wyzysku, o jakich na pewno nie ma
mowy w spółdzielczych sklepach.
Nieco ponad 2 sekundy – tyle na
zeskanowanie jednego produktu ma
kasjerka w hipermarkecie. Jeżeli nie
nadąża, czeka ją pogadanka z przełożonym, utrata premii, a nawet zwol-

Sekunda z życia kasjerki
nienie – pisze na stronie internetowej
Sekretariatu Krajowego Bankow, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność,
Łukasz Karczmarzyk.
Jak informuje Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu, tzw. normy
tempa skanowania funkcjonują już
w większości działających w Polsce sieci hipermarketów i dyskontów spożywczych. – W Tesco norma wynosi 1500
produktów na godzinę, co w przeliczeniu
daje 2,4 produktu na sekundę. Tak samo
jest w marketach sieci Carrefour. W Lidlach w zależności od sklepu kasjerka musi
zeskanować 30-35 produktów w ciągu
minuty – wylicza Bujara.
– W naszych sklepach codziennie drukowany jest raport z wyliczeniem, jakie
kto miał tempo. Następnie ten raport
jest wywieszany na tablicy. Na zielono
wyróżnieni są najlepsi, a na czerwono
ci, którym nie udało się wyrobić normy
–tłumaczy pani Ewa, kasjerka w jednym
w hipermarketów sieci Tesco.

Współczesne przodownictwo pracy

W Tesco kasjerki, które nie wyrobią
normy, wzywane są na rozmowę z przełożonym, podczas której muszą przedstawić tzw. „plan naprawczy”, czyli sposób
na to,aby kasować produkty jeszcze szybciej. –To są bardzo nieprzyjemne rozmowy, których wszyscy się boją. Bo przecież
to, jak szybko kasujemy produkty, nie
zależy tylko od nas, ale od wielu innych
rzeczy, na które nie mamy wpływu. Ciężko codziennie pracować pod taką presją
– mówi pani Ewa.
Jak wskazuje, są produkty, których nie
da się zeskanować w tak krótkim czasie.
Część towarów trzeba otworzyć i spraw-

Felieton obywatelski

S

tyczeń tego roku był miesiącem
rekordowego wzrostu bezrobocia
w Polsce, gdyż w okresie około 30
dni liczba rejestrujących się bezrobotnych wzrosła do 100 tysięcy osób. Takie
tempo można porównać tylko do Grecji i Hiszpanii. Pod koniec stycznia na
listach urzędów pracy było zapisanych
2 miliony 295 tysięcy 700 bezrobotnych.
Zaś na jedną ofertę pracy zgłoszoną do
urzędu przypadało więcej
niż 62 zarejestrowanych
bezrobotnych.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia
br. wzrosła z 13,4 % w grudniu ub.r.
do 14,2%.
Systematycznie wydłużają się kolejki oczekujących w urzędach pracy. W
styczniu br. zgłosiło się blisko 318 tys.
osób poszukujących jakiejkolwiek pra-

waniem zakupów. Ludzie pakują swoje
produkty do toreb,a tymczasem przez
czytnik przelatują już zakupy następnej
osoby i wszystko się miesza. Klienci się
denerwują,a swoją złość wyładowują na
kasjerkach,choć to przecież nie ich wina
–mówi Alfred Bujara.

Pracy więcej, ludzi mniej

Zdaniem związkowców wzięte z sufitu
normy są wynikiem ogromnych niedoborów zatrudnienia w handlu. W większości marketów gołym okiem widać,że
pracowników jest coraz mniej,a mimo
kolejek ponad połowa kas stoi pusta. –10
lat temu sklepy wielkopowierzchniowe
w Polsce zatrudniały 2,a nawet 4 razy
więcej pracowników niż dzisiaj. Kiedyś
np. w dużych marketach sieci Real pracowało od 400 do 420 osób,obecnie te same
sklepy zatrudniają ok. 120 pracowników,
a obroty wcale nie spadły –mówi przewodniczący handlowej „S”.
Aby usprawnić obsługę, sieci handlowe zaczęły stosować tzw. multiskilling.
Instrument ten polega na tym, że pracownik nie jest przypisany do jednego
stanowiska pracy i wykonuje w zależności od potrzeb różne czynności. – Robimy wszystko na raz. Kasjerki wykładają
i uzupełniają towar na półkach, a kiedy
robią się kolejki, pracownicy działów
są sadzani na kasach. Wtedy zaniedbują
swoje normalne obowiązki, a przecież
nikt nie wykona za nich ich pracy.
Klienci mają pretensje, że jest za mało
kasjerek, a na koniec przełożeni robią
nam awanturę, bo brakuje towaru na półkach – mówi pani Ania, pracownica supermarketu Kaufland.
Opr. MG
cy, to znaczy o 74 tys. więcej niż miesiąc
wcześniej. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze to, że nie każdej pracy może się podjąć każda osoba poszukująca ze względu
na inne kwalifikacje, czy po prostu wiek
itp. Wiele rodzin oszczędza na czym się
tylko da, nawet na zakupie żywności
przez co aż 800 tysięcy dzieci niedojada.
„Dzięki” temu są podatniejsze na różne
choroby, gorzej się uczą. A tymczasem
premier Tusk awansował ministra finansów Rostowskiego na wicepremiera i
podwyższył mu
pensję o blisko
3 tysiące zł. Jak
mi wiadomo
nie poszerzył mu zakresu obowiązków
służbowych np. o zadbanie o żywność
dla głodujących polskich dzieci, ani przeprowadzenia męskich, patriotycznych
rozmów z dyrekcjami 361 zakładów
pracy, które zadeklarowały parę dni temu
zwolnienie w najbliższym czasie 29,6 tys
pracowników, w tym z sektora publicznego 7,5 osób.
Nowy wicepremier, który przez wiele
lat pracował na lukratywnych stanowiskach w wielkich instytucjach finansowych w Anglii, dyskretnie jak dżentelmen dąży, by wprowadzić Polskę do
strefy euro, ale na szczęście na posiedzeniu Rady Gabinetowej, prezydent Komorowski poskromił jego zapędy i innych
euro-entuzjastów. Naród odetchnął – na
razie – gdyż nie jest w ciemię bity i wie
z mediów, że kiedy wprowadzono walutę
euro we Włoszech i Portugalii, to w sposób „naturalny” ceny żywności wzrosły
średnio o 35 %, lecz pensji nikomu nie
podwyższono. Ale najważniejsze, że zyskali na tym eksporterzy i wielkie banki.
Trudno się dziwić, że przedstawiciele
tych instytucji lobbują gdzie się da, aby
pilnie nasz rząd wyznaczył termin tryumfalnego wejścia Polski do strefy euro.
Były minister finansów, a obecnie polski
komisarz ds. budżetu w Unii, Janusz Lewandowski, czołowy zwolennik wkroczenia naszego kraju do tej zaczarowanej
strefy Euro używa mglistego argumentu,
że strefa euro zacieśnia współpracę i Polska może się znaleźć na obrzeżu integracji...
A tymczasem zdaniem wielu ekonomistów na przełomie lutego i marca br.
bezrobocie może osiągnąć psychologiczna barierę 15 % , po przekroczeniu której
zaczyna się prawdziwa tragedia na rynku
pracy.
Jerzy Wojciewski

Dramat bezrobocia

Żołnierze AK prowadzili mniejsze
bitwy z Niemcami, zwłaszcza w latach
1943-44 podczas operacji „Burza” związywały znaczne siły niemieckie wspierając tym samym wojska ZSRR, o czym po
wojnie historycy radzieccy i polscy komuniści „zapomnieli”.
Najbardziej znana operacja AK – choć
decyzja o niej była kontrowersyjna – to
Powstanie Warszawskie. Natomiast żołnierze AK bronili skutecznie polskich cywilów przed okrucieństwami UPA, czyli

Podziemna armia

rządowi RP na uchodźctwie. Głównym
zadaniem Armii Krajowej były przygotowania i zbrojenie się do ogólnonarodowego powstania, które miało ogarnąć cały
kraj w kluczowym momencie wojny, gdy
niemieccy okupanci nie będą mogli sprawować skutecznej kontroli nad Polską.
Jednakże kiedy trzeba było zlikwidować
konfidentów, czy funkcjonariuszy aparatu
represji, nie było żadnych wahań. Najbardziej znanym przykładem takiego działania był udany zamach na szefa niemieckiej
policji i SS w dystrykcie warszawskim
– Franza Kutscherę. AK sabotowała różne
działania niemieckiej armii, w tym transporty kolejowe ze sprzętem wojskowym
i amunicją, które były kierowane na front
wschodni w Związku Radzieckim.

dzić, czy w pudełku znajduje się właściwy produkt. Z alkoholi, tekstyliów i innych bardziej wartościowych produktów
trzeba pościągać zabezpieczenia. – Na
wędlinach, serach i innych artykułach
spożywczych pakowanych maszynowo
kod jest często zagięty tak, że nie da się
go zeskanować czytnikiem. Wtedy trzeba
go wbić ręcznie,a czas leci.
Tych norm nie da się spełnić,normalnie
pracując – podkreśla pani Ewa. Jeśli kasjerka nie wykona normy,czeka ją dyscyplinująca rozmowa z przełożonym. Gdy
stara się nadążyć,awanturują się klienci.
–Gdy kasjerka musi pracować jak karabin
maszynowy,klienci nie nadążają z pako-

Ukraińskiej Powstańczej Armii i Litewskich Sił Obrony Terytorialnej.
Dlaczego jest mi tak droga pamięć o
działaniach wojennych Armii Krajowej?
W jej szeregach działali m.in. mój ojciec
Wincenty i ksiądz wikary Zbigniew Kraszewski, któremu jako dzieci z młodszym
bratem Krzysztofem służyliśmy do Mszy
Św. w Lesznie k.Warszawy. Po latach,
jako stały korespondent polskiej prasy w
Berlinie obsługiwałem wizytę biskupa
Z.Kraszewskiego w dawnym obozie koncentracyjnym – Sachsenhausen k. Berlina,
gdzie biskup poświęcał pamiątkową tablicę w celi, w której został zamordowany
przez Niemców generał Stefan Rowecki,
dowódca Armii Krajowej.
Jerzy Wojciewski

Str. 															
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S M A K I

W A R S Z A W Y

onieważ „Społemowiec Warszawski” jest miesięcznikiem
warszawskich spółdzielni SPOŻYWCÓW, uruchamiamy nową stałą
rubrykę, która zapewne zainteresuje
naszych Czytelników, spożywców,
czyli współcześnie mówiąc – konsumentów. Będziemy w niej opisywali
lokale gastronomii warszawskiej,
która przez wiele lat zdominowana
była przez „Społem”. Do tej pory
działają z powodzeniem lokale Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej
Centrum (p.informacje na str.1-3)
oraz pojedyncze zakłady pod egidą
dzielnicowych WSS. Wiele dzieje się
nowego w gastronomii warszawskiej
i o tym też chcemy pisać dla naszych
Czytelników.
Pewne sobotnie lutowe popołudnie
spędziliśmy z grupą leśników i dziennikarzy z Klubu im. Wł.Reymonta w uroczej restauracji Galop, w typie staropolskiej, w Zielonce pod Warszawą przy

AKWARIUM

P

ul. Poniatowskiego 46a. Wystrój, zgodnie z nazwami zajazdu Hotel Trylogia
i poszczególnych sal – książęca, rycerska,
kominkowa, pełen akcesoriów dawnej
kultury szlacheckiej z obrazami, zbrojami, mieczami, rzeźbami dawnych rycerzy
i szlachcian. A ojcem chrzestnym obiektu
był sławny reżyser Jerzy Hofman, który
ze swoją ekipą filmową bywał tu nieraz i posadził na pamiątkę nawet jeden
z dębów w ogrodzie.
Dzięki pieczołowitej staranności
właściciela
zajazdu,
restauratora
i myśliwego Artura Świerżewskiego,

i poroża jeleni, łosi i para wypchanych
dzików i wypchane ptaki.
Specjalnością zakładu jest dziczyzna
w wielu postaciach, w tym sarni comber. Raczono nas świetnymi zupami, np.
rosołem z bażanta, wędlinami z dzika,
daniela, sarny. A na ciepło m.in. znakomitym gulaszem z jelenia z kaszą, bitkami z dzika z buraczkami i grzybami,
gołąbkami z bażanta. Do tego najlepiej smakują nalewki staropolskie firmy
Karol Majewski z Łomianek, w tym
dzięgielówka, wiśniówki, imbirówka,
pigwówka i nalewka na pędach sosny.
Wszystkie te specjały można kupić też na
wynos w sklepie wiejskim w zajeździe.
Jak słusznie mówił pan Świerżewski
dziczyzna to wciąż niedoceniana zdrowa

Dziczyzna na Wielkanoc

każdy szczegół wystroju jest dopracowany, łącznie z czynnym dużym paleniskiem i kominkami w drewnianych salach,
co daje ciepło, zapach i klimat, licznymi
detalami jakby z dworu szlacheckiego, są

żywność w kraju, zawiera zdrowe kwasy
tłuszczowe nienasycone, ma pięć razy
mniej tłuszczu od kurczaków z ferm,
wolna jest od hormonów i faktycznie
uodpornia na choroby cywilizacji. Zawiera trzykrotnie więcej soli mineralnych, wapnia, żelaza, niż mięso zwierząt
hodowlanych. Po 2 tygodniach takiej diety, człowiek czuje się jak wolne zwierzę
w lesie! Potwierdzają to leśnicy, bo dzikie
zwierzęta żywią się żołędziami, ziołami,
runem leśnym.
Po uczcie warto przejść się albo
przejechać saniami po okolicznym lesie,
albo po prostu obok w ogrodzie przy
ognisku i grzańcu pogawędzić swobodnie. To dobry wypoczynek na weekendy
o każdej porze roku.
Artur Świerżewski chętnie porozmawia z prezesami WSS i PSS „Społem”
i społemowcami o wspólnej promocji
dziczyzny, może nawet na wielkanocne
stoły! (tel. 606 435 709).
SMAKOSZ

(Amoldichthys
M     spilopterus)
Świecik wielkołuski

o raz pierwszy opisany został w
1909r przez Boulengera. Gatunek ten występuje w Nigerii jedynie w 10 miejscach w delcie Nigru.
Zasięg występowania to około 2 tysiąca
km kwadratowych. Co ciekawe sprowadzony został do Europy
przez C .Siggelkowa w 1907
r to jest dwa lata przed jego
oficjalnym opisaniem i zaszeregowaniem w systematyce.
Przedstawiciele tego gatunku dorastają w naturze do 8cm
długości. Posiadają brązowe
zabarwienie ciała przez ,które na całej długości przebiega
czarno-żółtawo złocisty pas
utworzony z kropek przecho-

dzący na płetwę ogonową. Na płetwie
grzbietowej widoczna jest czarna plama
otoczona żółtą otoczką. Płetwa odbytowa
u samców jest zaokrąglona z kolorowymi kreseczkami a u samic ostro ścięta z
czarną kropką.

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

zakażeń tym wirusem występują najczęściej w dużych skupiskach ludzkich takich
jak szpitale, szkoły, domy opieki społecznej. Choroba rozwija się w ciągu 12 do 48
godzin od chwili zakażenia.
Pierwszymi pojawiającymi się objawami są gwałtowne nudności i wymioty, wodnista biegunka z towarzyszącymi bólami

Hodowlę powinno się prowadzić w
większych zbiornikach co najmniej 100l
z stosunkowo niskim poziomem słupa
wody i czarnym podłożu co dobrze eksponuje jego barwy .Parametry wody nie
są zbyt wygórowane. Temperatura powinna mieścić się w granicach
23-28stC,o odczynie słabo kwaśnym z niską twardością. Zbiorniki
lęgowe powinny być stosunkowo
duże z rusztami ikrowymi.
Dobrana para składa do 1000
ziaren ikry z których wylęgają
się po około 36godzinach larwy
.Narybek zaczyna intensywnie
żerować w 5-6 dniu po wylęgu.
Należą do ryb wszystkożernych i
można je skarmiać.
M.W.

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

S

ą to jednoniciowe RNA wirusy
określane dawniej jako Norwalk,
Norwalk-like zwane czasami
SRSV (small round structured viruses).Obecnie znane są co najmniej ich 4
genotypy :GI.GII.GII I GIV. Należą do
tych drobnoustrojów, które są najczęstszą przyczyną dolegliwości żołądkowo-jelitowych u dorosłych. Norowirus
charakteryzuje się dużą zakaźnością,
bowiem już 10 cząsteczek tego wirusa
może spowodować zakażenie .
Do infekcji dochodzi zwykle na skutek
kontaktu z wydzielinami osób chorych
,spożyciem skażonej wody i potraw bądź
poprzez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi cząstkami wirusa. Ogniska

Norowirusy
brzucha ,później mogą dołączyć gorączka,
bóle głowy, bóle kończyn. Objawy zwykle
u osób nieobciążonych innymi schorzeniami utrzymują się od 24 do 60 godzin.
U dzieci i osób starszych biegunka może
utrzymywać się do tygodnia i dłużej.
Podejrzewając infekcję powodującą
powyższe objawy stosuje się testy immu-

Fraszki na Dzień Kobiet
Czym jest kobieta Czym jest kobieta?
Pyta cały świat Chcąc zgłębić tajemnicę jej czym prędzej. Wiem, że to
stwór co chce mieć Jak najmniej lat
i jak najwięcej pieniędzy.
Wł. Słobodnik
Ewa
Źle mężczyźnie samemu! – orzekł Bóg
i Ewę stworzył, Aby mu było tysiąc
razy gorzej.
J. Piotrowski
Kobieta
Płeć żeńska zawsze szkodzi męskiej,
przyznać muszę. Dla niej Adam
wprzód żebro stracił, potem duszę.
St. Trembacki

Troja
Kieszeń to Troja, która co dzień pada,
Kiedy ma żona rękę do niej wkłada.
J.Sztaudynger
Daltonista
To, co na czarną chował godzinę Wnet
na różową wydał dziewczynę.
J.Sztaudynger
Kobieta i kwiat I kobieta, i kwiat Mają
dni swoje. Nie mają lat.
J.Sztaudynger

Waga 23.IX–23.X

Wystrzegaj się zbytniej impulsywności, gdyż prawie
zawsze chodzi ona z subiektywną oceną otaczających cię
zjawisk. Z wszelkimi decyzjami poczekaj
do urodzin.

Bardzo pracowity miesiąc. Nie
zapominaj o swoim zdrowiu.
Trzeba znaleźć właściwe proporcje między wysiłkiem i relaksem. Weź
sobie to do serca.

Byk 21.IV–21.V

Merkury ci sprzyja bardziej
niż zwykle, więc zacznij realizować swoje nowe pomysły.
Problemy sercowe rozwiązuj razem
z partnerem. We dwoje jest raźniej.

Rozszerzaj kontakty z otoczeniem. Po 23. wstrzymaj się od
zmian. Panuj nad emocjami.
Wstrzymaj się od pochopnych zmian. Nie
doprowadzaj do konfliktów rodzinnych.

Bliźnięta 22.V–21.VI

Istnieje możliwość zamieszania w sferze twoich ważnych sprawach życiowych.
Aktywność wskazana po 20. Pamiętaj
o poprawnych relacjach z bliskimi.

Rak 22.VI–22.VII

Passa w finansach. Po 19.
sukcesy w każdej płaszczyźnie. Twoja nadwrażliwość
powoduje czasem niepotrzebne spięcia.
Nie rozczulaj się zbytnio nad sobą.
Intuicja nie będzie dostatecznie mocna. Decyzje podejmuj z dużą dozą ostrożności, szczególnie w te dotyczące spraw
rodzinnych.

Panna 23.VIII–22.IX

Do 19. nie podejmuj żadnych
decyzji bez porozumienia się
z najbliższymi. Zadbaj o siebie i swoje zdrowie. Swoje marzenia
skonfrontuj z marzeniami bliskiej ci osoby.



Skorpion 24.X –22.XI

Strzelec 23.XI–23.XII

Nie przyspieszaj biegu wydarzeń. Trudne decyzje odłóż po 25. Genialne pomysły
przyjdą pod koniec miesiąca. Zyskasz
okazję odrobienia strat. Agresja nie wskazana.

Koziorożec 24.XII–20.I

Wszelkie plany wymagają
konsultacji. Zacznij dzielić się ze swoimi bliskimi
własnymi doświadczeniami życiowymi,
co zapewni ci stan równowagi i harmonii.

Wodnik 21.I–20.II

Lew 23.VII–22.VIII

Dopiero po 19. przychylna
aura gwiezdna. Dobrze przemyślane zmiany w sferze materialnej dadzą pozytywne wyniki.
Podejmuj wszelkie działania bez obaw
o ich fiasko.

Ryby 21.II–20.III

Twoja energia będzie wzrastać
z każdym dniem ale intuicja
osiągnie szczyt dopiero po urodzinach. Oceń realność swoich planów
,aby nie zmieniać czegokolwiek w przyszłości.

Krzyżówka nr 3 z hasłem
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noenzymatyczne ELISA wykorzystujące
przeciwciała wykrywające wirusa (metoda szeroko stosowana ,dostępna w handlu
ale obciążona małą czułością i spoistością), mikroskopię elektronową oraz coraz
powszechniej stosowaną obecnie metodę
PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy),
do której materiał do badania pobiera się
w ciągu 48 godzin od wystąpienia objawów.
Najczęściej dolegliwości ustępują
samoistnie bez specjalnego leczenia.
U osób obciążonych ,starszych i dzieci terapia polega na niedopuszczenia
do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych, które mogą być groźne dla
życia. Infekcje mogą mieć charakter
nawrotowy gdyż nie jest wytwarzana
długotrwała odporność zapobiegająca
ponownemu zakażeniu. Musimy sobie
zdawać sprawę ,że w chwili obecnej
nie dysponujemy metodami umożliwiającymi leczenie przyczynowe.
Nasze możliwości koncentrują się na
leczeniu objawowym i profilaktyce
na którą składa się zaostrzenie zasad
higieny (dokładne częste mycie rąk
zwłaszcza po korzystaniu z toalety
i przed posiłkami, unikaniu kontaktu
z osobami zdrowymi w razie wystąpienia infekcji przez co najmniej 48 godzin od ustąpienia objawów).
Nie mamy dokładnych szczegółowych wyników badań na temat zakażeń
tym wirusem w Polsce. Prawdopodobnie
z około 213 tyś osób podejrzanych o zachorowanie na grypę w styczniu 2013r
jedynie 28% stanowiły zakażenia wirusem grypy zaś za pozostałe przypadki odpowiadały infekcje powodowane
przez inne wirusy w tym w dużym procencie Norowirusy.
ESKULAP

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 3 (553)
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Wszystkie litery ponumerowane w
prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1– 22 utworzą hasło.
Poziomo: 1) kit pszczeli, 5) wszechświat, 8) m. port nad Morzem Norweskim, 9) Siergiej 1888–1926 ros. językoznawca, 10) rasa psów, 11) kiedyś
aparacie foto, 13) ..ręczne w szkole, 16)
sytuacja bez wyjścia, 20) zachcianka, 23)
lekarstwo , 24) Siergiej 1872-1929 twórca międzynarodowego zespołu Les Baletess Russes, 25) … Amra zamek łaźnia w
Jordanii, 26) chrząszcz, szkodnik lasów,
27) min. zwrot przyjęty z jęz. ros.
Pionowo: 1) można na nim popływać,
2) atrybut zawarcia małżeństwa, 3) Gustaw 1798-1865 publicysta, poeta marszałek guberni kijowskiej, 4) w dal w zwyż,
5) …polny w zielonym kolorze, 6) homogenizowane,7) część dolnych dróg oddechowych, 12) tytuł amer. musicalu z 1953
r. 14) część ogrodu z uprawą róż, 15) duszki, chochliki, 17) ptaki z rzędu wiosłonogich, 18) z rodziny małpiatek, 19) wyspa w
państwie Vanuatu na Oceanie spokojnym,

15

21) ma szczególny kształt, 22) turystyczny
w górach, 23) jest nim damka.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 3 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 marca 2013r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą – niespodzianką ufundowaną przez Krajową
Platformę Handlową Społem.
Rozwiązanie krzyżówki nr 1
Poziomo: 1) dokument, 5) Niemcy,
8) sernik, 9) regentka, 10) epiderma, 11)
Tamiza, 13) skald, 16) rybak, 20) Parnas,
23) borowina, 24) garnizon, 25) magnat,
26) Izrael, 27) niezgoda.
Pionowo: 1) daszek, 2) kurniawa, 3)
mailer, 4) tarka, 5) nugat, 6) einem, 7)
cukrzyca, 12) ażur, 14) kawalarz, 15)
dola, 17) bagienko, 18) Jonasz, 19) kartka, 21) Ninka, 22) sizal, 23) banan.
HASŁO: NASZE WYPIEKI DLA
KAŻDEGO.
Nagrodę ufundowaną przez Firmę
Cukierniczą M.W. Janczewscy otrzymał
Juliusz Gerung.
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