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Walka o ustawy spółdzielcze

Sprzeciw spółdzielców
Wiele wskazuje na to, że zbliżający się V Kongres Spółdzielczości w dniach 27-28
listopada br. w Warszawie, zdominuje walka o interesy 8-milionowej rzeszy polskich
spółdzielców, wobec niechęci rządzącej partii. Mówił o tym przewodniczący ZO KRS
Jerzy Jankowski w wywiadzie dla sierpniowej „Tęczy Polskiej”. Spółdzielcy już dziś
wyrażają stanowczy sprzeciw wobec szkodliwych dla ruchu spółdzielczego projektów
ustaw, autorstwa grupy posłów PO. Są to dwa projekty – ustawy o spółdzielniach
/druk sejmowy nr 515/ i o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 517). Wobec nich
ostre stanowisko krytyczne określiły: Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek
Banków Spółdzielczych i Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Wcześniej, przed rokiem, niemal identyczny projekt posłów Platformy Obywatelskiej,
dotyczący całej spółdzielczości, potępił KZRSS „Społem”.

PSS Pruszków

Nowe sklepy

Dokończenie na str. 3
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Cepeliada 2012

nie garnęli się teraz do zakupów, w tym
dobrze znani stali klienci. Stanowią oni
około 1/3 odwiedzających, w tym pracownicy okolicznych biur, mieszkańcy,
emeryci, którzy lubią zawsze zamienić
ze sprzedawczynią parę zdań, nie tylko
o zakupach.
To specyficzna atmosfera społemowskich sklepów, która obok np. klimatyzacji, stałego rożna z kurczakami, promocji,
nieodparcie przyciąga. Także zawsze
świeży nabiał, pieczywo z miejscowej
piekarni Żak, wędliny z Maktonu i MaxMeatu, napoje, soki, ryby, półprodukty na
obiad itd.
Obok kierowniczki w skład 5-osobowej załogi wchodzi jej zastępczyni
Marzena Wojnach oraz Ewa Piskorowska,
Jolanta Twardowska i Monika Trębicka,
które pracują tu w godz. 6-20 w dni
powszednie, 7-16 w soboty i 9-15 w niedziele.
DG.

Na ludowo w Sopocie

K

Cepeliada to jarmark. Jarmark w
najbardziej pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Pod namiotami, w barwnych,
ciekawie zaaranżowanych stoiskach prezentują tu swe towary rzemieślnicy spod
Dokończenie na str. 5

Życzył jak najlepszych wyników w nauce,
zadowolenia w szkole wśród nowych koleżanek i kolegów. Wplatał anegdoty, np. o
swym wnuku który na pytanie nauczycielki o przyczyny spóźnienia rozłożył ręce i
powiedział: „takie jest życie…”
Pan prezes odczytał tez tekst krótkiego, wierszowanego listu do pierwszaków,
który na ozdobnym kartonie wręczył
im „ku pamięci” do domu. Było w nim
zawarte m.in. pytanie co maja zrobić by
pracującej w Mokpolu mamie pomóc i
nie czynić trosk?
Następnie prezes i przewodnicząca
ZZPM Krystyna Kołodziejczak wręczali
kolejno wyprawki dzieciom.
Dzieci częstowały się napojami i
słodyczami na stołach. Były niezwykle
spokojne i grzeczne, chętnie odpowiadały na pytania i podnosiły ręce. Zapewne
spotkanie w siedzibie spółdzielni, gdzie
pracują ich rodzice zapadnie im w pamięci.
dag

Z młodymi naprzód!

września zawsze skłania nas do
myślenia i refleksji na temat naszych milusińskich, którzy tego
dnia maszerują do szkoły, a poza tym
myślimy też o szkole, nauczycielach,
rodzicach itd. W ruchu spółdzielczym
1 września kojarzy się szczególnie ze
wznowieniem działania spółdzielni
uczniowskich, które pod patronatem
„dorosłych” spółdzielni odgrywają
doniosłą rolę wychowawczą, przygotowując również przyszłe kadry spółdzielcze. Iluż to menedżerów spółdzielni wywodzi się właśnie z SU. Niedawno
ten swój rodowód z dzieciństwa podkreślali m.in. prezesi LSS w Lublinie
Mieczysław Zapał i PSS w Białej
Podlaskiej Eugeniusz Mazur.
Jak pisałem przed miesiącem, od
20 lat zasłużona Fundacja Rozwoju
Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie,
poprzez wspieranie SU w szkołach i
zachęcanie „dorosłych” spółdzielni do
patronatu nad SU, walnie przyczynia
się do przygotowania naszej polskiej
młodzieży do tworzenia lepszego świata, popularyzując zasady spółdzielcze.
Dzięki niej i wielu spółdzielniom działa
w kraju ok. czterech tysięcy SU.
Mówił mi o tym znakomity społecznik, od 20 lat zasłużony pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej
ds.SU i prezes Fundacji MICHAŁ
ZAREMBA, zarówno na wakacyjnym
kursie instruktorów i opiekunów SU,
jak i parokrotnie w siedzibie Fundacji
w Krakowie.
Prezes podkreślał w rozmowie, że
takie doroczne kursy na temat zasad powoływania i organizacji pracy SU, często
nobilitują nauczycieli w lokalnym środowisku, gdzie docenia się pracę nauczycieli-społeczników. Bez żadnych korzyści
materialnych poświęcają się wychowaniu
młodzieży poprzez praktyczne działania
SU w szkolnych sklepikach. Uczą one
zbiorowego działania, odpowiedzialności, samorzą dności, demokracji, troski o
innych i wielu innych przymiotów, które
głoszą też zasady spółdzielcze. Kształtują
nawyki dobrej roboty, uczciwości, gospodarności i oszczędności.

Przyjaciele i obojętne MEN

olorowo i ludowo zrobiło się
w ostatnim tygodniu lipca
u wejścia na sopockie molo.
Rozłożyła się tu, jak co roku od lat,
Cepeliada – impreza organizowana
wspólnie przez Fundację Cepelia
Polska Sztuka i Rękodzieło oraz
Kąpielisko Morskie Sopot.

N

iezmiernie miłe i sympatyczne
spotkanie zorganizował już po
raz piąty z inicjatywy i przy
współpracy
Związku
Zawodowego
Pracowników SS Mokpol, Zarząd tej
spółdzielni. Zaproszono 21 dzieci. Od
pięciu lat, u progu nowego roku szkolnego podczas takiego spotkania, spółdzielcy wręczają pierwszoklasistom, których
mamy i tatowie pracują w spółdzielni,
wyprawki szkolne.
Na bogatą wyprawkę składają się torby i plecaki, zeszyty, potrzebne przybory,
piórnik, papiery kolorowe, długopisy,
notatniki, albumy, różne rodzaje kredek,
a obok tego spora paczka ze słodyczami.
Zachwycone dzieci i rodzice z uwagą
oglądali te dary, mówiąc już jak będą
wykorzystywać w domu i szkole.
Prezes Sylwester Cerański, jak zwykle
komunikatywny, zwracał się do pierwszoklasistów z sympatią i humorem, pytał o
wakacje, o miejsca pracy ich rodziców.

20-lecie Fundacji Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich

1

ak poinformował nas z dumą
prezes Marek Hejda, w tym roku
jego pruszkowska PSS oddała do
użytku po gruntownym remoncie i modernizacji dwa sklepy – w Pruszkowie
sklep nr 47 przy ul.Kraszewskiego 43
i w Brwinowie przy ul. Kościuszki 1,
otwarty w lipcu. Pierwszy z nich prezentujemy obecnie, a o brwinowskim
napiszemy później. Wymieniono m.in.
meble, okna, wyposażenie, oświetlenie, lodówki, w ciągu zaledwie dwóch
tygodni!
Przede wszystkim na zwiększone po
remoncie obroty o 20-30 proc. wpłynęła
wspaniała, nowoczesna witryna i bogate,
jasne oświetlenie wewnątrz. Jak mówi
energiczna kierowniczka 150-metrowego sklepu Wioletta Jędrych, klienci
po remoncie byli głęboko zaskoczeni
superwyglądem placówki, która do tej
pory wydawała im się zbyt smutna i chęt-

Do pierwszaków przemawia prezes Sylwester Cerański.

Niestety, jak wynika z wypowiedzi
działaczy Fundacji, jej działalność
wspierająca tak doniosłe cele wychowawcze SU jest uznawana faktycznie
tylko przez organizacje spółdzielcze.
Od chwili powstania w 1992 r. przede
wszystkim, przez Krajową Radę
Spółdzielczą i jej Zarząd na czele z prezes Alfredem Domagalskim, ponieważ
bez pomocy materialnej i organizacyjnej
Fundacja i SU pozostawione byłyby
zupełnie sobie. Wsparcia udzielają tak-

że związki spółdzielcze, jak Związek
Lustracyjny Spółdzielni Pracy na czele
z prezesem Januszem Paszkowskim,
którego Fundacja jest członkiem od
2010 r., Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych, w tym miejscowy, wybitny Krakowski Bank Spółdzielczy,
którego Radzie przewodniczy Jan
Czesak, Małopolski Związek Rewizyjny
Samopomoc Chłopska, którego prezes
Aleksander Skalbmierski jest przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady SU. Do
tego dochodzą KZRSS „Społem”, KZRS
Samopomoc Chłopska i in.
To są właśnie wierni przyjaciele
SU, na których Fundacja może zawsze
liczyć, i przy okazji przygotowywania i
organizacji wszelkich kursów i szkoleń
dla instruktorów i opiekunów SU, i przy
okazji wielu konkursów dla członków
SU z całego kraju, jak np. corocznie
organizowane konkursy: „Na najlepiej
działającą spółdzielnię uczniowska w
kraju” o puchar KRS, „Zdrowa przyroda,
zdrowa żywność, zdrowy człowiek” oraz
pod patronatem banków spółdzielczych
– „Konkurs szkolnych kas oszczędności”. Co roku, z zapałem i poświęceniem imprezy te organizują prawdziwi
społecznicy-spółdzielcy skupieni wokół
Fundacji, za co nie pobierają żadnego

Prezes Michał Zaremba.
wynagrodzenia. Na szczeblu krajowym
działa Ogólnopolska Rada SU, a w kilku województwach rady wojewódzkie i
powiatowe SU.
Niestety, jak mówi prezes Michał
Zaremba, mimo, że Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, od szeregu
lat nie korzysta ona z żadnej pomocy, czy
wsparcia ze strony władz oświatowych,
jak Ministerstwo Edukacji Narodowej,
czy duża część kuratoriów wojewódzkich. Stosunek do SU zależy nierzadko
wyłącznie od stanowiska wobec SU
ze strony poszczególnych dyrektorów
szkół. Chlubnym przykładem są tutaj
województwa: małopolskie, śląskie,
Dokończenie na str. 3

Konkurs redakcyjny

Świadkowie 50-lecia
D

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

drukowanymi literami. Prace należy
podpisywać własnym imieniem i nazwiskiem, wraz z podaniem adresu.
W przypadku użycia pseudonimu,
należy podać nazwisko, imię i adres,
z zastrzeżeniem tylko do wiadomości redakcji. Redakcja zastrzega
sobie prawo adiustacji tekstów.
3. Prace należy nadsyłać na adres
pocztowy redakcji: „Społemowiec
Warszawski” ul. Nowy Świat 53,
00–042 Warszawa, z dopiskiem
„Konkurs Redakcyjny”, albo pocztą
elektroniczną na adres: społemowiec@spolem.waw.pl, najpóźniej w terminie do 31 października 2012 roku.
4. Ocena prac zostanie dokonana przez
Jury Konkursu, powołane przez
Prezydium Komisji Historycznej
WSS i redakcję „Społemowca
Warszawskiego”. Wyniki Konkursu
zostaną ogłoszone w IV kwartale 2012 roku. Dla najlepszych
prac przewiduje się nagrody.
Fragmenty tych prac będą publikowane na łamach „Społemowca
Warszawskiego”.
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kończyło się fiaskiem, gdyż
minister skarbu unieważnił
procedurę zasłaniając się analizami rynkowymi. Tę decyzję
trzeba ocenić jako rozważną,
choć rzeczywistym powodem
była groźba wrogiego przejęcia przez cudzoziemców akcji
spółki, które powinny trafić
do pracowników i plantatorów
KSC. Czyhanie na polską
spółkę przez zagraniczne koncerny pokazuje jak łakomym
jest kąskiem dla konkurentów
i jak ostro wadzi zagranicznym
koncernom.

w ogłoszeniu oficjalnej decyzji ze strony ministra skarbu, która wykluczyłaby
giełdową prywatyzację KSC. Wprawdzie
dobrym sygnałem jest niedawna deklaracja
wiceministra skarbu, Tomasza
Lenkiewicza, który powiedział, że w grę
wchodzi jedynie wariant prywatyzacji
plantatorsko- pracowniczej. Należy tylko
mieć nadzieję, że ta deklaracja nie zostanie
z zaskoczenia zablokowana przez ministra
finansów Rostowskiego, który za wszelką
cenę chce łatać - podziurawiony niczym
ser szwajcarski – budżet narodowy...
Największe perspektywy na dalszy
rozkwit KSC daje oferta prywatyzacyjna
skierowana wyłącznie do pracowników

Cukier tylko narodowy

I

stnieje realne zagrożenie, że w
czwartym kwartale
tego roku
podrożeją
wszelkie produkty
spożywcze, w których skład wchodzi
cukier. Oznaczałoby to, iż sieć sklepów
spółdzielczych „Społem” musiałaby
wzorem innych sieci handlowych
podnieść ceny ciast, czekolad, ciastek
itp., co w praktyce zmniejszyłoby ich
obroty. Dlaczego?
Otóż w Polsce świetnie prosperuje od
10 lat Krajowa Spółka Cukrowa S A z
siedzibą w Toruniu. Ten państwowy koncern jest 7 producentem wysokiej klasy
cukru w Europie. Oczywiste, że stanowi
konkurencję dla zagranicznych, głównie
niemieckich koncernów, które głowią się
jakby przejąć i unieszkodliwić nasz koncern. Faktycznie KSC jest ich głównym
rywalem na rynkach Unii Europejskiej.
Dlatego dążą do prywatyzacji polskiej
narodowej spółki cukrowej poprzez giełdę,
co stwarza im szansę wykonania sprytnych,
niezbyt rzetelnych ruchów finansowych, a
w konsekwencji wrogiego przejęcia.
Na szczęście pierwsze podejście prywatyzacyjne – w marcu tego roku – za-

Co dalej ? Po prostu czekamy na
drugie podejście do prywatyzacji KSC.
Niewiadomo, kiedy ono nastąpi i co ważniejsze w jaki sposób ta prywatyzacja się
odbędzie ?
Istnieje coraz powszechniejsze przekonanie, że musi być zrealizowana
w sposób transparentny, przejrzysty i
bezpieczny, gwarantujący uwzględnienie interesu narodowego, a także praw
plantatorów i pracowników spółki. Polski
cukier ma pozostać w polskich rękach
– tak brzmi priorytet. Zgadzają się z tym
przedstawiciele wszystkich liczących się
sił politycznych w kraju, jak również
środowiska związkowe.
Ale wobec
tych chwalebnych ustaleń niepokoją
spekulacje niektórych polskojęzycznych
mediów, że Ministerstwo Skarbu Państwa
nie wyklucza prywatyzacji KSC poprzez
Giełdę Papierów Wartościowych.
To jest taka próba wywierania złej
presji przez sprzedajnych żurnalistów
– skwitował te enuncjacje jeden z wielkich polskich plantatorów.
Pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej
słusznie są zaniepokojeni opóźnieniami

spółki i współpracujących z nią plantatorów, ponieważ te osoby zbudowały w
ciągu kilku lat sukces finansowy koncernu. Jeśli zostaną jego udziałowcami, będą
miały dodatkową, ważną motywację
do dalszego jeszcze efektywniejszego
działania.
Wariant prywatyzacji plantatorskopracowniczej nie jest żadną innowacją,
gdyż był z powodzeniem stosowany w
przypadku producentów cukru m.in. we
Francji i w Niemczech, rzecz jasna za
zgodą Komisji Europejskiej UE.
Teraz trzeba pilnować, aby żadne
sztuczki finansowe zachodnich koncernów nie wykluczyły naszych interesów
narodowych w procesie prywatyzacji.
Tu należy uczulić polskie media spółdzielcze i narodowe, aby monitorowały
ten proces. Także najwyższe władze
spółdzielcze
powinny zadbać, aby przez właściwą prywatyzację Krajowej Spółki
Cukrowej w sklepach „Społem” sprzedawano bez podwyżek cukier tylko
narodowy...
JERZY WOJCIEWSKI
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Kafejki w sklepach
SPC

ak podaje 25 sierpnia br. portal dlahandlu.pl, nowo otwierane punkty
firmowe piekarni SPC oferują poza
pieczywem i słodyczami także kawę, herbatę i napoje, zarówno na miejscu, jak i
na wynos. Takie usługi dostępne są także
w nowym punkcie firmowym sieci na ul.
Grażyny na warszawskim Mokotowie
/niedaleko siedziby KZRSS „Społem”/.
Sieci piekarniczo-cukiernicze starają
się wykorzystać rosnący trend food-togo i oferują ciepłe przekąski na słodko i
słono. Starają się także rozszerzyć asortyment i oferować zarówno soki i wodę,
jak też kawę i herbatę. Podobnie skonstruowaną ofertę mają zarówno Piekarnie
Nowakowski, jak i Galeria Wypieków.
W każdej z tych piekarni dostępna jest
część cafe ze stolikami, gdzie można
zjeść i wypić szybką kawę. W najbliższej
okolicy obok sklepu SPC na ul. Grażyny
działa też punkt sprzedaży piekarni Putka
oraz sieci Krzosek.
Warszawska Spółdzielnia PiekarskoCiastkarska prowadzi sieć 33 punktów

firmowych oraz dostarcza pieczywo do
kilku tysięcy punktów handlowych. SPC
oferuje także możliwość współpracy na
zasadzie franczyzy i prowadzenie lokalu
handlowego z wypiekami pod ich logo.
SPC obecnie dysponuje trzema piekarniami przemysłowymi oraz zakładem
produkującym ciastka.

Ø

W hołdzie
Powstańcom

1 sierpnia 2012 r. w 68. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego w
kościele pw. św. Krzyża na Krakowskim
Przedmieściu odprawiona została Msza
św. dla uczczenia Bohaterów Powstania
Warszawskiego. Po nabożeństwie odbył się koncert pt. „Gloria Bohaterom
Warszawy” w wykonaniu zespołu
„Spituals Singers Band” z Wrocławia.
Program wypełniły polskie pieśni patriotyczne i wojskowe. Od „Bogurodzicy”
poprzez pieśni legionowe, jak „My
pierwsza brygada”, powstańcze „Marsz
Mokotowa”, „Hej chłopcy” i wiele, wiele innych znanych i lubianych. Koncert
zakończyły piosenki stworzone przez
artystów powojennych m.in. „Gdzie są

Promocja
konsumencka

• Co-promocja z Disney
– Start: 17.08.2012
(premiera filmu w kinach)
– Koniec: 20.10.2012

kwiaty z tamtych lat”, „Zaśnij, przyśnij”.
Wśród
wspierających finansowo
tę muzyczną lekcję historii była
„Społem” WSS Praga Południe.

Ø

Tysiąc zwolnień
w Tradisie

Spółkę Tradis, należącą od pół roku
do koncernu Eurocash, czeka restrukturyzacja. Pracownicy obawiają się,
że stracą zatrudnienie. W czerwcu
firma przeprowadziła zwolnienia grupowe w swoim oddziale w Zamościu.
Pracę straciło 36 osób - podał Kurier
Lubelski 21 sierpnia br.
Jak mówi w rozmowie z „KL” jeden z
pracowników, w całej Polsce spółka może
wypowiedzieć umowy ponad tysiącu
osób, ale część ma przejść do Eurocash.
Przedstawiciele Eurocash potwierdzają,
że Tradis czeka restrukturyzacja. Obecnie
w spółce Tradis pracuje ponad 4400
osób. Analitycy spodziewają się jednak,
że spore zmiany dotkną logistykę, przewidują też pewne modyfikacje w polityce
magazynowej spółki. Największe zwolnienia, ich zdaniem nastąpią natomiast
w administracji.

Chłodnym okiem

O

dwieczny dylemat, określający nasze nastawienie do samego siebie
i środowiska, w którym żyjemy.
Kiedy jesteśmy dziećmi, dominuje „być”
– wszędzie, z ciekawości, ze wszystkimi;
jak najdłużej nie spać, poznawać otoczenie, którego obraz wyznaczy nam kierunek przyszłości, być piękną, być silnym.
Oczywiście, w tym czasie jest i trochę

usłyszeć inny język, niekoniecznie ludzi,
choćby gór. Te wykreślone dni traktować
jak świętość.
Dalej: otwórzmy kalendarz na miesiącach. Z każdego, także czarnym flamastrem, wykreślmy soboty i niedziele. W
te dni powinniśmy starać się być wśród
osób nam życzliwych. Zamknąć telefon
i komputer. Pójść do ogrodu zoologicznego i uświadomić sobie, że na naszej
planecie żyją stworzenia (a przecież jest
ich więcej niż ludzi), które nie oglądają
telewizji. I żyją.
Wreszcie, flamastrem, tym razem
czerwonym, rozplanować każdy dzień
tygodnia roboczego. W poniedziałek do
godziny 11 nie rzucać się na gaszenie zawodowych pożarów, ale zidentyfikować
sprawy do rozpatrzenia. Tę pracę własną
rozpocząć od zaplanowania kolejności
i sposobów rozwiązywania problemów.
Między godzinami 11 a 13 omówić to
spokojnie ze swoimi współpracownikami. Czekającą korespondencję „załatwić”
między 13 a 14 (ale do nikogo nie dzwonić). O 14 zjeść lunch i od 15 zacząć zawodowe spotkania – nie więcej niż trzy.
W miarę możliwości, zwłaszcza
jeżeli jesteś szefem, wtorek i czwartek

Być czy mieć?
„mieć” – samochodzik, którego w przedszkolu nie pożyczymy Jasiowi czy tablet,
którym imponuje się w szkole średniej.
Czas „mieć” rozpoczyna się na studiach i trwa zazwyczaj przez niemal całą
naszą karierę zawodową. Napędzany
ambicjami, potrzebami, nakręcany reklamami. Chcemy mieć pieniądze, rodzinę,
dobrą pracę, ważne stanowisko, prestiż,
sławę, odlotowy dom, jakiego nie ma sąsiad, ubranie światowej firmy, najnowszy
samochód z telewizji, figurę jak modelki
na plakatach, etc., etc. Ciągle nam mało
tego, co mamy – aż do momentu, kiedy
spostrzegamy, że w pogoni za „mieć” tracimy „być”. I ginie nam z oczu sens, dla
którego jesteśmy i pracujemy. Wypalamy
się, tracimy motywację w pogoni za
„mieć” kosztem „bycia”.
Stopniowo wracamy do „być”, o ile
nie złapie nas wcześniej np. depresja czy
zawał.
Zaczynamy myśleć o książkach,
podróżowaniu, dzieciach, wnukach,
przyjaciołach, religii, pomocy innym.
Upraszczam ten schemat, bynajmniej
nie negując ani „mieć”, ani „być”. Tym
bardziej, że owe dwa stany przenikają się
i mają swoje uzasadnienie w potrzebie
naszej osoby i osobowości.
Czas „mieć” jest bardziej brutalny.
Jest walką i pogonią, czasem kończy
się niedobrze. Trzeba wiec być czujnym,
zachować umiar. Narzędziem przestrzegania umiaru jest kalendarz. Ale nie ten
telefoniczno-laptopowy, który raczej
nakręca szybkość naszego biegu. Ten
zwykły, papierowy, który można jednocześnie otworzyć na kartkach całego
roku, jak i na poszczególnych miesiącach
i dniach.
Taki kalendarz dobrze służy zapanowaniu nad Czasem. Tak, aby nasze „mieć”
w najmniejszym stopniu nie zagrażało
naszemu „być”. Ze stron „rocznych”
powinniśmy wykreślić czarnym flamastrem dwa tygodnie w lutym, tydzień w
maju, dwa tygodnie w sierpniu i tydzień
w listopadzie. W tym czasie musimy być
niedostępni dla współpracowników, telefonów komórkowych i laptopa.
Mamy odpocząć, najlepiej na rowerze,
kajaku, wędrówce. Zniknąć z miasta,
wyjechać, zobaczyć inny krajobraz i

poświęcić w spokojnym miejscu na prace
koncepcyjne – obmyślenie strategii, narysowanie działań operacyjnych. W środę
do 11 oddać głos współpracownikom. A
między 11 a 12 przeprowadzić konieczne
rozmowy telefoniczne i uporządkować
zaległą korespondencję. Lunch od 13 do
14 – zawsze z zakazem kontaktowania się
z innymi i innych z tobą. Od godziny 14
można rozpocząć zewnętrzne spotkania
zawodowe.
W piątek do 11 odrobić zaległe telefony i korespondencję, a do 13 przeprowadzić niezbędne rozmowy ze współpracownikami. Po lunchu, ok.15, rozpocząć
spotkania i rozmowy z kontrahentami.
Utopia? Tak tylko wygląda. Czy są od
tego planu odstępstwa? Tak, wynikają z
nieoczekiwanych wydarzeń (pożarów),
zdarzeń losowych. Ale im bardziej będziemy w kontekście takiego schematu
doktrynerami, tym lepiej dla nas.
Nic się nie stanie, jeśli wyjedziemy,
firma poradzi sobie bez nas, choć w to na
ogół nie wierzymy. Im bardziej będziemy
trzymać się planu naszego poruszania się,
tym więcej będziemy kumulować w sobie energii, zdolnej zapobiegać zniechęceniu, wypaleniu, depresji. Zobaczymy,
że mamy coraz więcej wolnego czasu
dla siebie. By „być”. Aby to wszystko
wdrożyć, potrzebna jest wiara i odwaga.
Konsekwencja, bez względu na okoliczności zewnętrzne i naciski współpracowników (którzy „nie mogą się bez ciebie
obejść”) czy kontrahentów („bez twojej
obecności ten interes nie wypali”).
Po pewnym czasie „mieć” i „być” zaczną się uzupełniać i staną się podstawą
sukcesu i satysfakcji, czego wszystkim
Czytelnikom życzę. A dlaczego w kalendarzu wykreślamy dni innymi kolorami?
Cóż, sami zobaczycie.
MAREK GOLISZEWSKI
Od Redakcji: W Belwederze prezydent RP Bronisław Komorowski „za
wybitne zasługi w działalności na rzecz
rozwoju gospodarki narodowej oraz
społeczeństwa obywatelskiego” odznaczył Krzyżem Ko-mandorskim Orderu
Odrodzenia Polski prezesa Business
Centre Clubu Marka Goliszewskiego.
Serdecznie gratulujemy!

Laureat Quality
International 2012
L
aureatem tegorocznej, VI edycji konkursu Najwyższa Jakość
Quality International 2012, w kategorii QI services – usługi najwyższej
jakości, została „Społem” Warszawska
Spółdzielnia Spożywców Śródmieście
w Warszawie. Spółdzielnia uhonorowana została Złotym Godłem Najwyższej
Jakości oraz tytułem Laureata Quality
International 2012.
Patronat nad Progra-mem Najwyższa
Jakość Quality International, którego
organizatorem jest redakcja „Forum
Biznesu”,
sprawują:
Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości i Klub
Polskie Forum ISO 9000. Program
Najwyższa Jakość Quality International
kierowany jest do organizacji, mogących
poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie.
Organizatorzy stawiają przed sobą
zadanie ukazania potencjału polskiego
rynku i stymulowanie tworzenia nowych

wzorów jego jakościowego rozwoju.
Jednak głównym celem jest zwiększanie
konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych polskich instytucji,
producentów i usługodawców, a przede
wszystkim wytwarzanych przez nich
wyrobów i usług o najwyższych parametrach jakościowych. Konkurs ma
za zadanie wyłonienie i uhonorowanie
podmiotów odznaczających się wysoką
dbałością o jakość oferowanych produktów i usług.
Podstawą do przeprowadzenia analiz
decydujących o wyłonieniu finalistów
są oficjalne dane oraz opinia organizacji
biznesowych i gospodarczych, instytucji
certyfikujących oraz powołanych ekspertów. Laureaci są wyłonieni w trzech kategoriach: QI product – produkt najwyższej
jakości, QI services – usługi najwyższej
jakości, QI order – zarządzanie najwyższej jakości i ponadto w 4 grupach podmiotów, uzależnionych od ich wielkości
zatrudnienia.
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Walka o ustawy spółdzielcze
Dokończenie ze str. 1

Prezes Zarządu Związku Jerzy
Rybicki, wybitny prawnik, podkreślił
wówczas dla portalspozywczy.pl, że
projekt ten ogranicza lustrację, likwiduje
związki rewizyjne, ingeruje w kreowanie
organów spółdzielni, przewiduje nadzór ministerialny nad spółdzielniami.
Dlatego „ten projekt w delikatny i
zakamuflowany sposób prowadzi do
likwidacji spółdzielczości w Polsce”.
Jak informowaliśmy, marszałek Sejmu
Ewa Kopacz przesunęła rozpatrzenie obu
projektów po wakacjach, gdy do Sejmu
wpłyną zapowiadane kontrprojekty SLD
i PSL. Zatem na jesieni odbędzie się

zasadzie społeczeństwa obywatelskiego, ogranicza autonomię spółdzielni,
np. automatycznie wygaszając mandaty
niezależnie od zasad statutowych, a poza
tym: „Tworzenie i działalność spółdzielni podlega ochronie konstytucyjnej.
Ogranicza to możliwość ingerencji
władz publicznych w tej dziedzinie.
Ustawodawca nie powinien uchwalić
regulacji dotyczących spółdzielczości,
które nie byłyby poprzedzone konsultacjami ze spółdzielcami i nie byłyby
przez nich popierane”.
Bardziej szczegółowe kwestie podejmuje w piśmie z 5 lipca br. Krajowy
Związek Banków Spółdzielczych, który ocenia, że projekt posłów PO „w
istotnym zakresie ingeruje w dotych-

Str. 3
wieloletni i wielopokoleniowy dorobek
szerokiego grona spółdzielców stanowi
zaprzeczenie reguł tworzenia skutecznego prawa, które powinny być wyrazem
rzeczywistych potrzeb społecznych adresatów norm prawnych”.
Podobnie mocno krytyczne stanowisko zajmuje Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkaniowych RP w
piśmie z 30 lipca br. w odniesieniu
do obu projektów posłów Platformy.
Już
na wstępie zwraca uwagę
marszałek Ewy Kopacz na to, że:
„Już prawie dwa lata temu ONZ
przyjęła rezolucję w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości 2012 i wystosowała
apel do krajów świata o wspieranie
rozwoju spółdzielczości. Polska jest
w tej chwili jedynym krajem, który
nie odpowiedział na ten apel i gdzie

Sprzeciw spółdzielców
debata, ale nad wieloma projektami
poselskimi. Tymczasem do Sejmu wpłynęły oficjalne opinie związków spółdzielczych (podajemy je w odniesieniu do
druku nr 515).
I tak, Krajowa Rada Spółdzielcza
w piśmie z 3 lipca br. skupiła się
na zagadnieniach konstytucyjnych.
Wskazuje, że „W orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego wyrażono
przekonanie, ze regulacja ustawowa
nie może wkraczać nadmiernie w autonomię osoby prawnej, jaką jest każda
spółdzielnia.”
Tymczasem
projekt
posłów PO (w druku nr 515), wbrew

czasowe regulacje spółdzielcze i próbuje narzucić całkowicie nowe rozwiązania , naruszające fundamentalne
reguły działalności spółdzielczej”.
W szczególności zasadniczo ogranicza możliwość swobodnego wyboru
członków organów, zakazuje pełnienia
funkcji w radzie nadzorczej ponad dwie
kadencje i pozbawia związki rewizyjne
funkcji lustracji.
W konkluzji KZBS „zgłasza stanowczy sprzeciw wobec propozycji projektu
ustawy zredagowanej z pominięciem stanowiska spółdzielców… Proponowanie
regulacji burzących i niweczących

ogranicza się prawa i swobody spółdzielcze”.
W piśmie podkreślono, iż „Mimo, że
autorzy projektu ustawy powołują się w
uzasadnieniu do niej na Międzynarodowe
Zasady Spółdzielcze oraz wartości
spółdzielcze, nie zostały one nigdzie w
jego tekście przytoczone, a my także w
przedstawionych rozwiązaniach ich nie
dostrzegamy.” Następnie przedstawiono
kilka uwag pokazujących „naruszanie
fundamentalnych zasad spółdzielczości
europejskiej.”
Za takie naruszanie spółdzielcy
uznają m.in.: likwidację Kongresu

20-lecie Fundacji Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich

Z młodymi naprzód!
Dokończenie ze str. 1

dolnośląskie, świętokrzyskie, mazowieckie i warmińsko–mazurskie, gdzie
działa najwięcej spośród 4 tysięcy SU
w kraju. Niedawno swoje poparcie dla
spółdzielczości deklarował prezydent
miasta Krakowa, Jacek Majchrowski,
otrzymując Medal im. St. Staszica podczas Cepeliady w Krakowie.
Natomiast dużym skandalem była
nieobecność przedstawicieli MEN na
Krajowym Kongresie SU w Warszawie
w 2009 r., o czym pisaliśmy na łamach
Społemowca Warszawskiego. Tymczasem
w liście do Kongresu ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski pisał
m.in. że: „Spółdzielczość to bardzo istotna forma gospodarowania, która przezywa obecnie swój rozkwit w krajach Unii
Europejskiej. Także w Polsce ma ona długie i bogate tradycje, a rola ruchu spółdzielczego w wychowaniu i rozwijaniu
właściwych postaw społecznych jest nie
do przecenienia. Dlatego z satysfakcja
śledzę podejmowane przez społeczność
uczniowską inicjatywy, promujące dobre
i sprawdzone wzorce gospodarowania, a
zarazem mające na celu wykształcenie
umiejętności praktycznego działania,
tudzież wspólnego zarządzania powierzonym dobrem”…
Jak wspomina z wielkim żalem prezes
Michał Zaremba i jego współpracownicy,

Dyrektor Barbara Planta.
Ministerstwo kilka lat temu chyłkiem
wycofało się ze sponsorowania konkursów dla SU, np. fundowania pucharów
dla najlepszych w kraju SU i obecnie
demonstruje swoją zimną obojętność,
praktycznie tolerując w szkołach pry-

watne, komercyjne sklepiki, sprzedające
często niezdrową żywność, chemizowane
słodycze i napoje dla młodzieży.

Tradycje wychowawcze
Tymczasem, jak pisaliśmy, pierwsza
spółdzielnia uczniowska na ziemiach polskich powstała w październiku 1900 roku
w Pszczelinie pod Warszawą, założona

Grupa kursantów w Szczawnicy.
przez nauczycielkę Jadwigę Dziubińską.
Po odzyskaniu niepodległości wiodącą
rolę odegrał Związek Sp.Spożywców
„Społem”, który w 1922 r. powołano
krajowy Instruktoriat SU. Od 1936 r.
Związek wydawał dla SU czasopismo
„Młody Spółdzielca”. Ruch SU popierał
ówczesny resort wyznań i oświecenia i w
1939 r. działało już 7 tys. SU w blisko 30
proc. szkołach!
Dużo uwagi poświęcał SU Związek
Nauczycielstwa Polskiego, współpracujący blisko z ZSS „Społem” oraz grupa
znanych pisarzy, a m.in. Janusz Korczak,
Maria Dąbrowska, Gustaw Morcinek.
Po wojnie, jak pisałem przed miesiącem, szczególny rozkwit SU to lata
1956–1971. W latach 70– tych polska
spółdzielczość uczniowska była zaliczana
do najprężniej działających na świecie. I
wreszcie trudny okres dla SU to lata 90
–te, kiedy to drastycznie zmniejszyła się
ich liczba wskutek kryzysu ruchu spółdzielczego i niechętnej postawie władz.
W miejsce sklepików SU wchodziły
masowo komercyjne firmy.

Wzorcowe SU w Krakowie
Prezes Zaremba do jednych z najaktywniejszych SU zalicza spółdzielnie
krakowskie, m.in. SU Rockefeller,
działającą pod patronatem i opieką
społemowskiej Handlowej Spółdzielni

Jubilat w Zespole Szkół Ekonomicznych
nr 2 oraz SU Żak, działającej pod bezpośrednim patronatem i opieką Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie.
Spółdzielnia Uczniowska pod patronatem HS Jubilat „Rockefeller” przy
Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w
Krakowie, działa od 50 lat! Jej opiekunowie to: Elżbieta Mazur i Danuta Górska

Spółdzielczości i ustanowienie wojewódzkich zebrań wyborczych, dopuszczenie do Komisji Spółdzielczej
nadzorującej KRS i zarząd osób niezwiązanych z organizacjami spółdzielczymi, ograniczenie okresu zasiadania
w radach nadzorczych, ograniczenie
swobodnego kształtowania przez spółdzielnie najwyższej reprezentacji krajowej i organizacji ponadpodstawowych,
ustanowienie nadzoru administracyjnego
nad spółdzielniami mieszkaniowymi,
pozbawienie związków rewizyjnych
prawa lustracji, itd.
W związku ze spodziewaną batalią o prawo spółdzielcze w Sejmie,
– nauczyciele rachunkowości, zaś dyrektorem szkoły jest Danuta Walerian, a
prezesem SU uczeń Krzysztof Starzyk.
Ze strony HS Jubilat w walnych zebraniach tej SU biorą udział panie: prezes
Kazimiera Madej i kierowniczka działu
samorządowego Barbara Brzukała.
Obie panie z dumą opowiadają o
wspieraniu SU Rockefeller, fundowaniu nagród, pomocy w organizowaniu
wycieczek szkolnych i wielu innych
imprez. Z okazji Międzynarodowego
Roku Spółdzielczości 2012 spółdzielnia
sponsorowała konkurs wiedzy o spółdzielczości.
Podobnie SU Żak, od ponad 20 lat
prowadzi sklepik szkolny, czynny na
długich przerwach ze sprzedażą tylko
zdrowej żywności, sprawdzonych napojów i słodyczy. Pani dyrektor Barbara
Planta z satysfakcją przedstawia zarząd
SU w osobach wzorowych, wybitnych
uczniów tej szkoły: prezes Makary
Gleński oraz członkowie Józef Ignaciak i
Wojciech Marszałek. Opiekunem SU jest
p. Maria Bura. Tutaj również wychowawcza i organizacyjna działalność SU służy
m.in. finansowaniu szkolnych wycieczek
i imprez.
Uważam, że spółdzielnie „Społem”
powinny poświęcić się zakładaniu i
odrodzeniu spółdzielni uczniowskich,
szczególnie w Międzynarodowym Roku
Spółdzielczości 2012, dla odnowy spółdzielni, biorąc pod uwagę bogate tradycje
i pozytywne, konkretne przykłady patronatu spółdzielni „Społem” nad SU właśnie w Krakowie, Ostrołęce, Poznaniu i
Zakopanem. Zachęcamy po raz kolejny
spółdzielnie warszawskie i mazowieckie
do zakładania SU!
Tekst i foto: DARIUSZ GIERYCZ

która zapowiada się na jesieni i do
końca roku, listopadowy V Kongres
Spółdzielczości może stać się kongresem walki i sprzeciwu, jak bywało to w ubiegłym 20-leciu, kiedy
nad spółdzielczością wisiała np.
groźba przekształcania jej masowo
w spółki. Wtedy mobilizacja spółdzielców, wielu grup społecznych
i ugrupowań sejmowych utrąciła
plany „złodziejskiej prywatyzacji”
spółdzielczości. Teraz także wyostrzone zęby na majątek spółdzielczy zostaną stępione!
DARIUSZ GIERYCZ

Przemawia prezes Kazimiera Madej.
Oto popularny w okresie międzywojennym wiersz, propagujący ideały spółdzielcze „Społem”, w tym spółdzielni
uczniowskich:

SPOŁEM
Społem, społem, zawsze społem,
Czyn i wola, trud i praca
zwartym rzędem, zwartym kołem,
w zespoleniu się zbogaca –
jedność – siła i potęga,
i w robocie, i w biesiadzie
gdy się w jednym celu sprzęga –
w bratniej skupmy się gromadzie
z drobnych cegieł – wielkie domy,
zwartym rzędem, zwartym kołem,
z drobnych kruchów – gór ogromy!
społem, społem, zawsze społem!
REMIGIUSZ KWIATKOWSKI

Str. 4

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 9 (547)

Wanda Papiewska

pionierka spółdzielczości
spożywców

W

rozwoju
spółdzielczości
spożywców „Społem” na
ziemiach polskich w I połowie XX wieku szczególną rolę odegrały trzy wybitne kobiety: Maria
Dąbrowska (1889-1965), Maria Orsetti
(1880-1957) i Wanda Papiewska (18831974). Zapisały się one wyjątkową aktywnością popularyzatorską, ideowym
zaangażowaniem,
wielostronnością
zainteresowań i dużymi talentami realizatorskimi.
Po zaprezentowaniu w poprzednich
numerach „Społemowca Warszawskiego”, Marii Dąbrowskiej i Marii
Orsetti, obecnie pragniemy przedstawić postać Wandy Papiewskiej,
wybitnej działaczki spółdzielczej,
współzałożycielki Lubelskiego Stowarzyszenia Spożywczego, propagatorki
działalności społeczno-wychowawczej
i oświatowej w spółdzielniach spożywców oraz niestrudzonej orędowniczki
sprawy spółdzielczej.

Lata młodości i fascynacji
spółdzielczością
Wanda Papiewska, z domu Hempel,
urodziła się w dniu 23 maja 1883 r. w
Choroszczynce nad Bugiem, w ówczesnym powiecie Biała Podlaska,
jako córka Józefa Hempla, właściciela
małego majątku ziemskiego, i Heleny z
Krzyżanowskich. Jako mała dziewczynka
straciła matkę i wraz z trójką starszego rodzeństwa: Janem, Ludwiką i Haliną trafiła do krewnych, a następnie została oddana na pensję w klasztorze Benedyktynek
w Staniątkach koło Krakowa, w powiecie
bocheńskim, gdzie przebywała 7 lat. Po
ukończeniu pensji, zagrożona gruźlicą,
dwa lata spędziła w Zakopanem. W 1899
r. podjęła naukę na kursach handlowych
Teodory Raczkowskiej w Warszawie,
zdobywając zawód buchaltera.
W 1904 r. Wanda Hemplówna rozpoczęła pracę zarobkową w Wydziale
Pośrednictwa
Pracy
Towarzystwa
Dobroczynności w Warszawie. W
1905 r., jeszcze jako słuchaczka kursów handlowych, brała czynny udział
w strajku szkolnym. W Towarzystwie
Dobroczynności zetknęła się z socjalistami z Polskiej Partii Socjalistycznej.
Początkowo nosiła pieniądze strajkującym, przenosiła „bibułę”, potem prowadziła kółka samokształceniowe, wreszcie
obsługiwała tajną drukarnię. W 1907 r. za
nielegalną działalność polityczną została
aresztowana i uwięziona na Pawiaku.
Skazano ją na opuszczenie Królestwa
Polskiego do czasu trwania stanu wojennego. Wówczas wyjechała „za granicę”
– do Zakopanego, położonego w zaborze
austriackim.
W 1908 r. wyszła za mąż za Franciszka
Papiewskiego, inżyniera budowlanego
i zamieszkała w Warszawie. Pracowała
wówczas społecznie w Stowarzyszeniu
Równouprawnienia Kobiet i uzupełniała też
swoje wykształcenie samokształceniem.

W marcu 1912 r. Wanda Papiewska
przeniosła się z rodziną do Lublina. Tam
od razu nawiązała kontakt z „Kurierem
Lubelskim” – pismem postępowym, którego naczelnym redaktorem był Witold
Giełżyński. Pisywała artykuły i wkrótce
weszła do komitetu redakcyjnego tego
pisma. Pod wpływem książek Wojciecha
Szukiewicza: „Kooperatywa” i Edwarda
Milewskiego:
„Sklepy
społeczne”
oraz innych zafascynowała się ruchem
spółdzielczym. Pisała wtedy: „Do spółdzielczości pociągnęła mnie idea wszechludzkiego braterstwa, myśl tworzenia
zrzeszeń opartych na wzajemnej pomocy,
dążenia do zaprowadzenia ‹sprawiedliwego ładu› wykluczającego wyzysk i
krzywdę człowieka. To wszystko bardzo
przemawiało do mnie i odpowiadało mojej psychice, gdyż łączyło gospodarczy
realizm ze szczytnymi ideałami. (…).
Stałam się zwolenniczką spółdzielczości
pojmowanej, przyznaję, początkowo idealistycznie jako ruch samodzielny, zdolny
przy pełnym rozwoju do zaprowadzenia
sprawiedliwego ustroju społecznego i
wyparcia kapitalizmu”.
W tymże 1912 r. przyjechał z Paryża
do Lublina jej brat, Jan Hempel. Jego
osobowość i przekonania społeczne,
wypowiadane na łamach „Kuriera
Lubelskiego”, niewątpliwie obudziła
chęć szerszej działalności społecznej.
Dla prac kulturalno-oświatowych i wychowawczych postanowili wykorzystać
wegetujące w Lublinie Towarzystwo
Abstynentów „Przyszłość”. Jan Hempel
był duchem ożywiającym poczynania
„Przyszłości”, a Wanda Papiewska została przewodniczącą tego Towarzystwa.
Na jego terenie przygotowała zorganizowanie w Lublinie spółdzielni spożywców.

Współorganizatorka
Lubelskiego Stowarzyszenia
Spożywczego
Pod koniec 1912 r. wygłosiła w
Lublinie w sali „Harmonii” odczyt publiczny pt.: „Co to jest stowarzyszenie
spożywcze i do czego dąży?”. Odczyt
ten zapoczątkował przygotowania do
założenia w Lublinie spółdzielni spożywców. Idea ta zrodziła się w gronie
radykalnej inteligencji grupującej się
wokół redakcji „Kuriera Lubelskiego”,
m.in. Jana Hempla i Wandy Papiewskiej
oraz Witolda Giełżyńskiego, Oktawiana
Zagrobskiego i Pawła Jankowskiego.
Potrzebę utworzenia w Lublinie spółdzielni spożywców, widzieli jako powstanie antykapitalistycznej organizacji,
dającej robotnikom możliwość obrony
przed wyzyskiem w handlu.
W dniu 24 października 1912 r.
uzyskali od władz guberni legalizację
statutu Lubelskiego Stowarzyszenia
Spożywczego, jak wówczas nazywano
spółdzielnie spożywców.
W dniu 19 stycznia 1913 r. „Kurier
Lubelski” w całości poświęcił swe

Bezpłatna konferencja na Polagrze w Poznaniu

W

arto skorzystać z tej bezpłatnej oferty.
„Wiadomości Handlowe”, Makro Cash & Carry
oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają właścicieli i kierowników sklepów na seminarium „Zasady
aranżacji i prowadzenia sklepów”. Konferencja organizowana jest pod hasłem „Handel tradycyjny też może być nowoczesny”. Stanowi ona część „Forum dystrybucji” i odbędzie
się 13 września w Poznaniu podczas targów Polagra Food
2011 w hali 7 - sala AB. Pierwszych 250 uczestników konferencji nie zapłaci za wejście na teren targów – wystarczy
podać w recepcji wskazane poniżej hasło.
Szkolenie organizowane jest już po raz czwarty. W tym roku
konferencję poprowadzą cenieni trenerzy z renomowanych firm
szkoleniowych oraz fachowcy z Makro Cash & Carry. O najnowszych trendach oraz wymaganiach rynku w zakresie wyposażenia i aranżacji sklepów będą mówić m.in. dostawcy sprzętu i
urządzeń, którzy są najlepiej zorientowani w swoich segmentach
rynku. Zaprezentują najnowsze rozwiązania techniczne.
Udział w warsztatach jest bezpłatny!!!
Wejście na hasło: „WIADOMOSCI HANDLOWE”
Organizatorzy zapraszają zarówno przedstawicieli sieci handlowych, w tym “Społem”, jak i niezależnych detalistów, którzy
właśnie zastanawiają się nad wymianą mebli czy urządzeń w
swoim sklepie, planują usprawnić organizację sprzedaży, na
nowo zaaranżować swoją placówkę lub po prostu zechcą pogłębić wiedzę z tej dziedziny.

szpalty sprawom spółdzielczości i
tego dnia odbyło się zebranie założycielskie Lubelskiego Stowarzyszenia
Spożywczego. Chęć członkostwa w LSS
zgłosiły 43 osoby.
Ponieważ Wanda Papiewska, pracowała w Stowarzyszeniu Równouprawnienia
Kobiet w Warszawie, od początku LSS
wskazywała na konieczność wiązania
się kobiet ze spółdzielczością. Tej sprawie poświęciła artykuł w „Kurierze
Lubelskim” z dnia 19 stycznia 1913
r. pt.: „Kobieta a kooperatywa”. We
„Wspomnieniach kooperatystki” pisała:
„Na uwagę zasługuje fakt, że na 10 osób
do zarządu LSS wybrano 4 kobiety, co
nie było przypadkiem, lecz sprawą przemyślaną i przygotowaną”.
Działalność gospodarcza LSS była
od początku dobrze zorganizowana.
Zapoczątkowało ją otwarcie w dniu 15
marca 1913 r. pierwszego, bardzo skromnego sklepiku mieszczącego się w dzielnicy robotniczej na rogu ulic Foksalskiej i
Bychawskiej, w którym członkowie LSS
mogli zaopatrywać się w artykuły pierwszej potrzeby. Na koniec 1913 r. LSS
zrzeszało już 156 członków. Od czasu
zalegalizowania statutu LSS przez władze carskie, tj. od 24 października 1912
r., do początku 1917 r. używano nazwy:
Lubelskie Stowarzyszenie Spożywcze,
a następnie – Lubelskie Stowarzyszenie
Spożywców. Zaś w dniu 2 lutego 1922
r. została przyjęta nazwa: Lubelska
Spółdzielnia Spożywców.
Wanda Papiewska oraz Maria
Dąbrowska i Maria Orsetti konsekwentnie wyznawały zasadę, że ruch spółdzielczy równolegle z organizowaniem działalności gospodarczej musi prowadzić
działalność wychowawczą. Zasada ta
– ich zdaniem – warunkowała i uzasadniała istnienie spółdzielczości. Wszystkie
trzy rozumiały sens „obywatelskiego
obowiązku”, jaki musi podjąć spółdzielczość. Wydaje się, że za reprezentatywną
dla tego poglądu można uznać wypowiedź Wandy Papiewskiej: „Zakładane
przez nas sklepy były dla mnie i dla nas
wszystkich nie celem samym w sobie,
lecz dodatkiem do celu, którym było
wychowywanie nowego typu człowieka
– zdolnego żyć we wspólnocie, umiejącego wysoko cenić dobro społeczne i ofiarnie pracować dla dobra ogólnego”.
W latach I wojny światowej wszystkie trzy spotykały się bezpośrednio
przy pracy w Wydziale SpołecznoWychowawczym LSS, pierwszej tego
rodzaju placówce założonej z inicjatywy
Jana Hempla i stanowiącej na długie lata
wzorzec właściwego traktowania spraw
wychowawczych w spółdzielczości.
Ta nazwa przeszła później do Związku
„Społem” w Warszawie i do spółdzielni
w całym kraju. W tej placówce Maria
Dąbrowska wygłaszała odczyty i pogadanki, dr Maria Orsetti zorganizowała
bibliotekę, która stała się podstawą pracy
społeczno-wychowawczej, a którą następnie prowadziła Wanda Papiewska.
Wanda Papiewska jako współorga-

Jak polepszyć sklepy?
PROGRAM KONFERENCJI:
Poznań, 13 września 2011, godz. 10.30-15.45, hala 7 sala AB
10.30-11.00 Jak zmienia się handel detaliczny w Polsce?
11.00-11.20 Jak klienci odbierają małe sklepy?
11.20-11.40 Sieć Odido oczyma franczyzobiorcy
11.40-12.00 Zasady zrządzania siecią kilku sklepów
PRZERWA KAWOWA (12.00-12.15)
12.15-12.40 Zmiany w prawie, o których każdy właściciel
sklepu powinien wiedzieć
12.40-13.00 Jak sterować cenami w niewielkim sklepie?
13.00-13.20 Na trudnego klienta są sposoby
13.20-14.00 Dobry szef – zarządzanie personelem w sklepie
14.00-14.20 Trzy szanse debiutanta – nowe produkty w sklepie
PRZERWA KAWOWA (14.20-14.30)
14.30-14.50 Nietypowa sala sprzedaży – jak wycisnąć z niej
każdy centymetr kwadratowy
14.50-15.10 Złodziej w sklepie
15.10-15.30 Urządzenia fiskalne z elektroniczną kopią paragonów – jak ułatwiają życie?
15.30-15.45 Energooszczędne urządzenia w sklepie – ile można zaoszczędzić
15.45 – zakończenie konferencji

nizatorka Lubelskiego Stowarzyszenia
Spożywczego – późniejszej „Społem”
Lubelskiej Spółdzielni Spożywców,
przez 60 lat pozostała ściśle związana z
LSS. Pełniła tam odpowiedzialne funkcje
– od 1913 r. aż do 1940 r. była członkiem
Zarządu LSS, potem członkiem a następnie przewodniczącą Rady Nadzorczej,
przez 23 lata – przewodniczącą Wydziału
Społeczno-Wychowawczego, wielokrotnie przewodniczyła Komisji Rewizyjnej,
przez ponad 30 lat kierowała Biblioteką
LSS. Nieraz kilka tych funkcji pełniła
równocześnie. Była inicjatorką i współredaktorką tygodnika „Spółdzielca” (późniejszego „Spółdzielcy Lubelskiego”)
ukazującego się regularnie w latach
1916-1924. Kierowany przez nią od 1919
r. Wydział Społeczno-Wychowawczy
rozwijał różne formy pracy szkoleniowej,
wydawniczej i artystycznej wśród członków spółdzielni.
W działaniach spółdzielczych Wanda
Papiewska również kontynuowała antyalkoholową działalność. Maria Dąbrowska
już w 1916 r. na łamach „Polski Ludowej”
domagała się, aby spółdzielczość dała
zdecydowany odpór inwazji pijaństwa,
a Maria Orsetti wielokrotnie z pasją i
przekonaniem przedstawiała propozycje
udziału spółdzielczości w ochronie społeczeństwa przed tą plagą społeczną.

W Lublinie
i w Warszawie
Od 1917 r. Wanda Papiewska zaczęła prowadzić działalność spółdzielczą o zasięgu krajowym, najpierw w
Warszawskim Związku Stowarzyszeń
Spożywczych, potem w Związku
Polskich Stowarzyszeń Spożywców i
Związku Spółdzielni Spożywców RP
w Warszawie. W 1917 r. wybrano ją
do Rady Nadzorczej Warszawskiego
Związku Stowarzyszeń Spożywczych w
Warszawie. Pełniła tam przez kilka lat
obowiązki sekretarki.
Kiedy w marcu 1917 r. odbył się w
Lublinie zjazd przedstawicieli stowarzyszeń spożywczych z terenu okupacji
austriackiej Wanda Papiewska wystąpiła
na nim z żądaniem obowiązkowego
podjęcia systematycznej pracy społeczno-wychowawczej w każdej spółdzielni,
a w czerwcu tego roku wygłosiła na
ten temat referat na Ogólnokrajowym
Zjeździe Stowarzyszeń Spożywczych w
Warszawie. Twierdziła, że bez prac społeczno-wychowawczych i oświatowych
spółdzielnie tracą swój sens społeczny,
stają się sklepikami niewiele lepszymi od
sklepów prywatnych. Referat spotkał się
z bardzo życzliwym przyjęciem, został
prawie w całości wydrukowany w piśmie
„Społem”. Przekonanie o znaczeniu
tej działalności pozostało żywe w całej
dalszej pracy spółdzielczej tak Wandy
Papieskiej, jak i Marii Dąbrowskiej oraz
Marii Orsetti. Jej treścią miały być: - po
pierwsze stosunek do pracy, jako jedynego wymiernego kryterium wartości człowieka. Po drugie – przywiązywanie wielkiej wagi do spraw oświaty powszechnej.
Po trzecie – zainteresowanie okazywane
sprawom młodzieży.
Te trzy kobiety widziała rolę spółdzielczości w wychowaniu „nowego
człowieka”, poprzez niezbędną odnowę
moralną człowieka oraz przekonanie,
że wielkie ideały sprawiedliwości społecznej można osiągnąć tylko na drodze
doskonalenia własnej postawy moralnej.
Znaczenie osobistej uczciwości, rzetelności i wierności głoszonym zasadom, było
przez nie podkreślane nie tylko słowem,
ale praktyką każdego dnia. Ceniły one
szczególnie takie cechy charakteru, jak:
odwagę, bezkompromisowość i wierność
zasadom. Za ważną uważały tolerancję
wobec cudzych poglądów i brak przesądów rasowych czy wyznaniowych
W czerwcu 1919 r. Wanda Papiewska,
z tytułu pełnienia funkcji w Radzie
Nadzorczej
WZSS,
wydelegowana
została na Międzynarodowy Zjazd
Spółdzielców w Paryżu. W latach 19191921 należała także do Rady Nadzorczej
Związku Robotniczych Stowarzyszeń
Spółdzielczych.
W maju 1921 r. Wanda Papiewska
została radną i wiceprezesem Rady
Miejskiej w Lublinie. Godność tę piastowała do 1926 roku. Wypowiadała się na
temat zdrowotności miasta, zwalczania

bezrobocia i upowszechnienia oświaty.
Domagała się od prezydenta miasta
zorganizowania kontroli prac inwestycyjnych, prowadzonych przez firmę Ulen
and Company. W 1936 r. okazała pomoc
w organizowaniu Ligi Obrony Praw
Człowieka i Obywatela w Lublinie.
Wanda Papiewska była pierwszą
kobietą, która została przyjęta do wolnomularskiej organizacji – Wielki Wschód
Polski. Było to wyjątkowe wyróżnienie,
bowiem organizacja ta nie przyjmowała
i nie przyjmuje kobiet. Ona zaś została
przyjęta za specjalną zgodą wolnomularzy z Francji. Później przyjęto jeszcze
jedynie Zofię Marcinkowską.

Nestorka
spółdzielczości spożywców
W czasie II wojny światowej, w
okresie okupacji niemieckiej, Wanda
Papiewska była poszukiwana przez gestapo. Przychodziło po nią 7 razy. Musiała
się więc ukrywać. Początkowo od 1941 r.
w Warszawie, a później od września 1942
r. u krewnych w Anielinie koło Łukowa
i w Rytwianach w Sandomierskiem.
Szczęśliwie zdołała uratować się i po wyzwoleniu znów podjęła pracę w LSS w
Lublinie. Od września 1944 r. do 1951 r.
ponownie kierowała Biblioteką LSS, a w
latach 1946-1950 – również Wydziałem
Społeczno-Wychowawczym. W dniu 22
kwietnia 1945 r. na pierwszym Walnym
Zgromadzeniu LSS została wybrana honorowym członkiem Rady Nadzorczej.
Brała
udział
w
Kongresie
Spółdzielczym w dniach 25 i 26 listopada
1944 r. w Lublinie, gromadzącym 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. Na przewodniczącą
Rady Głównej Związku Rewizyjnego
Spółdzielni RP wybrano wówczas Wandę
Papiewską. Od 1948 r. do 1958 r. piastowała także mandat członka Naczelnej
Rady Spółdzielczej.
W latach 1945-1947 Wanda Papiewska,
jako posłanka, reprezentowała ruch spółdzielczy w Krajowej Radzie Narodowej.
Zabrała tam głos w sprawie repatriacji
Polaków ze Związku Radzieckiego,
czym naraziła się przewodniczącemu
KRN, Bolesławowi Bierutowi. Pomimo
tego kilkakrotnie zwracała się do niego,
z pozytywnym skutkiem, z prośbą o ułaskawienie osób niesłusznie sądzonych i
skazanych w sprawach politycznych.
Dr Maria Orsetti i Wanda Papiewska
weszły w skład pierwszego po II wojnie światowej Krajowego Wydziału
Spółdzielczyń, wybrane przez I Krajowy
Zjazd Spółdzielczyń, obradujący w
Warszawie w maju 1956 roku. Mimo
mniejszej aktywności z powodu wieku i
złego stanu zdrowia, ogół spółdzielczyń
widział w nich symbol walki o pozycję
kobiet w ruchu spółdzielczym i dlatego
powołano je do jego naczelnej reprezentacji.
W latach 1953-1956 Wanda HempelPapiewska napisała wspomnienia osobiste: „Wspomnienia bezpartyjnej”, cz.I i
II. W 1958 r. zaś napisała wspomnienia
o bracie Janie Hemplu: „Jan Hempel.
Wspomnienia siostry”.
Wanda Papiewska zmarła w dniu
14 stycznia 1974 r. w Lublinie i została pochowana na cmentarzu przy
ul. Lipowej. Była odznaczona m.in.:
odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego”, Złotą Odznaką 35lecia LSS, Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Orderem Sztandaru
Pracy II klasy.
KAZIMIERZ E. BENDKOWSKI
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75-lecie WSS Praga Południe

W

śród słuchaczy Uniwersytetu
Powszechnego na Pradze
–
sekcji
spółdzielczej
Towarzystwa
Uniwersytetu
Robotniczego (TUR) w roku 1937
zrodziła się inicjatywa założenia
Spółdzielni Spożywców.”Wyzwolenie”
Jednym z jej inicjatorów był
Władysław Reluga, który spośród
słuchaczy Praskiego Uniwersytetu
Powszechnego zbierał wpłaty na
pierwsze udziały.
W obrębie tej robotniczej uczelni
prowadzone były działania , które wywarły pozytywny wpływ na współpracę z
członkami Polskiej Partii Socjalistycznej.
Członkowie ci zbierali w wpłaty na
udziały członkowskie również w praskich fabrykach
Jednymi z prekursorów Spółdzielni
byli tacy działacze jak: Władysław
Dworakowski, Aleksander Lisica,
Kaczmarek, Nasielski, Karol Wójcik.
Po zebraniu pewnej sumy pieniędzy na udziały organizacją robotniczej
spółdzielni zajął się Edward Osóbka
–Morawski, który przekonał ówczesny
Zarząd o potrzebie jej założenia i uzyskał
na ten cel dodatkowe środki.
W pracach związanych z organizacją Spółdzielni brali udział niektórzy
wykładowcy Praskiego Uniwersytetu
Powszechnego m.in. Halina Kuczkowska, która ofiarnie pomogła w
otwarciu pierwszego sklepu Spółdzielni
Spożywców „Wyzwolenie”w październiku 1937 roku przy ul. Stalowej 46
Do pierwszego Zarządu Spółdzielni
Rada Nadzorcza wybrała Edwarda
Osóbkę-Morawskiego, Halinę Kuczkowską i Władysława Relugę.
Otwierano kolejne sklepy tj. sklep
spożywczy i mydlarnię na Grochowie w
Osiedlu
Towarzystwa Osiedli Robotniczych
przy ul. Stanisławowskiej 79. Sklepy

Cepeliada 2012
Dokończenie ze str. 1

najróżniejszych cechowych znaków, rękodzielnicy i twórcy ludowi. Przebogata
oferta towarów sprawia, że każdy może
tu znaleźć dla siebie coś atrakcyjnego.
Nic więc dziwnego, że Cepeliada ściąga
rzesze odwiedzających i kupujących. To
gratka zarówno dla urlopowiczów jak i
mieszkańców Trójmiasta. To także kapitalna wizytówka Polski dla zagranicznych
turystów. Pomysłodawcom przedsięwzięcia należą się gratulacje za trafny wybór
miejsca i czasu imprezy, która doskonale
wpisuje się w bogaty kalendarz atrakcji
sopockiego kurortu.
Najokazalej w tym roku zaprezentowało się stoisko Cepelii oferujące
wyroby ludowe z najwyższej półki. Nie
ustępowały mu liczne regionalne pawiloniki z wyrobami od góralskich po kaszubskie. Obejrzeć można było pracę kowala
wykuwającego na oczach przechodniów
misterne metalowe ozdoby. Podziw budziły zabawki i przyrządy gospodarstwa
domowego wykonane z drewna, czyli
utrzymujące się w modnym nurcie produktów ekologicznych. Różnobarwne
filcowe torby i torebki zdobione polskimi
motywami ludowymi były rozchwytywane prze turystów z zagranicy. Podobnie

było z tkaninami z naturalnych włókien i ceramiką. Jak przystało na region
nadmorski dopisali licznie
jubilerzy specjalizujący
się w bursztynie. Wiele
eleganckich pań uznało,
że jantarowa biżuteria będzie doskonałą pamiątką z
wakacji. Panów przyciągały raczej piękne modele
starych żaglowców.
Turystę i gościa, wiadomo, trzeba nakarmić.
Toteż oferta kulinarna
Cepeliady była równie
bogata co smakowita.
Tryumfy święcił polski

te zostały uruchomione w latach
1938 i 1939.
Wybuch II wojny światowej nie
przerwał działalności Spółdzielni, pracownicy i działacze Spółdzielni często z
narażeniem życia zaopatrywali sklepy w
potrzebne artykuły żywnościowe.
Lata powojenne były początkiem organizacyjnej konsolidacji Warszawskiej
Spółdzielczości Spożywców jak również
i jej podziałów.
W okresie powojennym w wyniku decyzji administracyjnych następowały częste reorganizacje. Ostatecznie w 1983 r.
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Obecnie Spółdzielnia swoim zasięgiem działania obejmuje dzielnice: Praga
Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła ,
Włochy, Targówek . Prowadzi też 2 sklepy w Sulejówku. Zrzesza 549 członków i
zatrudnia 535 osób.
Działalność detaliczna prowadzona
jest w 48 sklepach, głównie artykułami
żywnościowymi. Dziennie obsługujemy
około 30 000 klientów.
Największym
obiektem
handlowo– usługowym jest Dom Handlowy
Universam „Grochów”. We wrześniu
spółdzielnia uruchamia swój własny,

Bogata historia
po uchwaleniu przez sejm PRL ustawy
„Prawo Spółdzielcze”, Spółdzielnia
została zarejestrowana jako samodzielna jednostka o nazwie „Społem”
Warszawska Spółdzielnia Spożywców
Praga Południe Sieć handlowa obejmowała w tym czasie 377 placówek i 57
zakładów gastronomicznych.
Lata 90–te to zmiany ustrojowe i
systemu ekonomicznego oraz funkcjonowania gospodarki rynkowej. Następuje
proces ograniczania działalności i stanu
posiadania, porządkowanie własności
Spółdzielni. Największe problemy do
pokonania spółdzielnia notowała z uporządkowaniem praw własności do obiektów handlowych i ze zmianą wizerunku
kojarzonego z wcześniejszymi kolejkami
i reglamentacją towarów „na kartki”.
Dzięki ciężkiej pracy pracowników
i członków spółdzielni udało się pod
kierownictwem Zarządu zmienić postrzeganie placówek spółdzielni a w ostatnich
latach dzięki inwestycjom i remontom o
wartości ok. 23 mln zł. sklepy charakteryzują się obecnie nowoczesnym wystrojem, większą przestrzenią i lepszymi
warunkami pracy oraz zwiększonym
zakresem asortymentu.

nowy i bardzo nowoczesny obiekt handlowy: dwukondygnacyjny dom handlowy w Aninie na ul. Kajki pod nr.69.
Priorytetem naszej działalności handlowej, opartym na długoletniej kupieckiej tradycji, jest stała poprawa obsługi
klienta
Naszym atutem jest lokalizacja sklepów „blisko domu”, a świadczone usługi
skierowane są głównie do klientów
osiedlowych dla których oferujemy cały
wachlarz promocji: „75 promocji na 75lecie Spółdzielni”.
Spółdzielnia stawia sobie za cel być
firmą dla której priorytetem jest troska
o zdrowie konsumentów i troska o środowisko.
Nasze sklepy są wciąż unowocześniane. W chwili obecnej posiadamy 18 sklepów należących do ogólnopolskiej sieci
ok. 200 sklepów „LUX”, które swoim
wyglądem i jakością obsługi wyróżniają
się na tle innych placówek handlowych.
Powstały w latach 2002–2011 wyniku
gruntownej modernizacji. Charakteryzują
się określonym wystrojem , kolorystyką
i aranżacją wnętrza. Jednocześnie powiększano powierzchnię sprzedażową
modernizowanych placówek.

Zadaniem sklepów LUX jest świadczenie na rzecz klientów usług związanych ze sprzedażą artykułów spożywczych w tym wysokiej jakości produktów
świeżych a także w sprzedaży znajduje
się uzupełniający asortyment z zakresu
art. przemysłowych.
Firma czynnie uczestniczy w życiu
społecznym, zajmuje się sponsorowaniem akcji o charakterze charytatywnym,
wspiera finansowo i materialnie szkoły,
przedszkola, klub sportowy, fundacje.
„Społem” WSS Praga Południe jest
solidnym rzetelnym partnerem handlowym, dynamicznie rozwijającą się, jedną
z największych i czołowych Spółdzielni
w sieci Społem w kraju.
* Dlatego już w 2003 r. firma znalazła
się w prestiżowym gronie ”Gazel
Biznesu 2003”,
* W roku 2006 zajęła II miejsce w
Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych
Spółdzielni Spożywców.
* W 2007r. statuetka „Menadżer–
Spółdzielca” przyznana przez KRS dla
Prezesa Spółdzielni.
* W konkursie „Market Roku 2009” najlepszym sklepem w Polsce w kategorii
„średni sklep” i zajął I miejsce sklep

fast food czyli pajda chleba suto obłożona smalcem ze skwarkami i plastrami
małosolnego ogóreczka. Wędliny i ryby
z rzemieślniczych wędzarni kusiły zapachem na odległość. Górale sprzedawali
oscypki na zimno i na ciepło – prosto z
rusztu. Obecne były słynne sery korycińskie. Dla lubiących domowe gotowanie
przygotowane było stoisko z przyprawami z całego świata. Pieczywo regionalne
zaciekawiało formą i smakiem. Lizaki,
niezwykle kolorowe, kusiły nie tylko
najmłodszych. Nie mogło zabraknąć
cukrowej waty, chociaż chyba większym
wzięciem cieszyło się stoisko z polską
„krówką”. Egzotycznym akcentem były
chłodzące drinki kokosowe podawane w
skorupach orzecha kokosowego. Obok
gotowanej kukurydzy pojawił się takiż
bób, z miejsca zyskując sympatię klientów, bo przekąska to zdrowa, sycąca i
tania.
Cepeliada to nie tylko przedsięwzięcie
handlowo – promocyjne. Nacieszywszy
oko sprzedawanymi tu cudeńkami można było uczynić coś dla ducha. Muszla
koncertowa przyciągała folkowymi
brzmieniami a prezentowały się w niej
zespoły ludowe z różnych stron Polski i z
zagranicy. Byli Górale Łąccy, Kliszczacy.
Chmielanie. Koleczkowianie, Ziemia
Lęborska i zespół z Sierakowic. Z
Czech przyjechała grupa Błędowice, z
Rosji – Kalinka, z Ukrainy – Bazuny, z
Czarnogóry – Kud Treekstilac, z dalekiej
Turcji – Tubil. Ten mały festiwal zebrał wielkie brawa.
Dobrym pomysłem było
pokazanie tradycji i dorobku ruchu spółdzielczego w
Polsce czyli wystawa przygotowana przez Muzeum
Historii
Spółdzielczości
w Polsce pod nazwą
„Działalność gospodarcza
i społeczna spółdzielczości
polskiej w latach 1916
– 1939”.Nie było to na pewno najliczniej odwiedzane
miejsce na Cepeliadzie, ale
ludziom zainteresowanym
historią ciekawie zaprezentowało jedną ze stosunkowo
mniej znanych jej kart.

Cepeliadę odwiedzam od kilku lat i za
każdym razem dziwię się jak organizatorzy, utrzymując niezmiennie wysoki poziom, nie tylko nie popadają w rutynę ale
co roku wzbogacają go o nowe elementy.
Tych zdziwień życzę sobie i wszystkim,
którzy tam się wybiorą jak najwięcej,
Czytelników zaś już dziś zachęcam by w
przyszłorocznych planach wakacyjnych
Sopot i Cepeliadę wzięli pod uwagę.
Tekst i foto:
JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Rok
Spółdzielczości
2012. Medale takie również otrzymali obecni na
Targach: Mirosław Wędrychowicz,
starosta
powiatu gorlickiego oraz
Józef Spiszak, długoletni
i zasłużony dla promocji
spółdzielczości dyrektor
Targów Sztuki Ludowej.
Na scenie Targów stanęli
również: wicewojewoda
małopolski Andrzej Haręźlak, przewodniczący
Rady Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk, a także konsul Ukrainy Vitalij
Maksimienko. Koncerty
prowadziła
Katarzyna
Siwiec.
Targom towarzyszyły
liczne atrakcje: prezentacje
gmin i powiatów, występy
historycznych grup rekonstrukcyjnych, pokazy
rękodzieła ludowego i
artystycznego.
Z okazji MRS 2012
Krajowa Rada Spółdzielcza
przygotowała prezentację
historyczną – wystawę
poświęconą spółdzielczości w latach 1919–1942.
Wystawa ta eksponowana
jest w hallu Muzeum
Historycznego
Miasta
Krakowa.

Cepelia
w Krakowie

J

ak gdyby dla równowagi dla
sopockiej Cepeliady, w połowie
sierpnia br. z całej Polski zjechali twórcy ludowi oraz spółdzielnie
rękodzieła ludowego i artystycznego
na 36 Międzynarodowe Targi Sztuki
Ludowej w Krakowie. Znów głównym
organizatorem Targów była Fundacja
„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.
Honorowy patronat nad tą imprezą,
jak co roku, objęła Krajowa Rada
Spółdzielcza oraz prezydent Krakowa,
Jacek Majchrowski.
W pierwszy dzień Targów, podczas uroczystej inauguracji, Jacek Majchrowski
otrzymał z rąk Alfreda Domagalskiego,
prezesa Zarządu KRS, pamiątkowy
medal upamiętniający Międzynarodowy

POPIERAMY

nr 42 LUX Mini w Wawrze przy ul.
Lucerny 87
* W roku 2010 sieć sklepów LUX – 17
naszych sklepów należąca do ogólnopolskiej sieci sklepów „Społem”
została wysoko oceniona i marka LUX
w kategorii sieci spożywcze otrzymała
tytuł i znak: „Dobra Marka 2010Jakość.Zaufanie.Renoma”.
* W roku 2011 w ogólnopolskim
Programie z obszaru human resources
(HR) Spółdzielni przyznano tytuł :
„Odpowiedzialny Pracodawca – Lider
HR 2011”
Największym potencjałem „Społem”
WSS Praga Południe są jednak ludzie
często od lat związani ze Spółdzielnią,
którzy w tej Spółdzielni spędzili swoje
całe zawodowe życie, swoją wiedzą i
umiejętnościami służyli w różnych okresach jej działalności.
Na uznanie zasługują członkowie
Spółdzielni od dziesiątek lat wierni idei
ruchu Spółdzielczego mocno utożsamiający się ze „Społem” WSS Praga
Południe i realizujący nasze hasło:
„Społem znaczy razem”.
JANINA ADAMKOWSKA

POLSKIE

„ARC-POL BABIŃSKI”
Spółka komandytowa
43-354 Czaniec
ul. Dworska 30
www.arc-pol.com.pl
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środowiskowe koszty rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego. Po drugie
– rynek będzie w coraz większym stopniu
odpowiadał na popyt ekoświadomych
konsumentów zielonymi produktami
i usługami” – zaznaczyła Jaczewska.
Według badań, które niedawno opublikował resort środowiska, co trzecia osoba
zwraca uwagę na oznaczenia ekologiczne
na produktach. 27 proc. kupuje towary
droższe, ale jednocześnie bardziej przyjazne środowisku.

Od 1 lipca
ekologo unijne
Jak podaje portalspozywczy.pl dobiega końca dwuletni okres przejściowy przewidziany dla sektora żywności
ekologicznej na dostosowanie się do

Coraz więcej
fałszerstw żywności
Mleko z tłuszczem roślinnym, pasztet drobiowy bez mięsa albo ser zamiast
wędzenia potraktowany aromatem
– takie sztuczki stosują niektórzy producenci. Dlatego trzeba dokładnie czytać etykiety – radzi „Dziennik Polski” z
20 sierpnia br.
Gazeta podaje liczne przykłady takich nadużyć. Np. w „Galaretce mocno
owocowej” w ogóle nie było owoców.
„Pasztet drobiowy z pomidorami”
z Dębicy nie zawierał drobiu, tylko
„tłuszcz wieprzowy” i „tkankę łączną
wieprzową” oraz susz... marchwiowy.
„Organiczny sok z aronii” powstał z 63
proc. soku z jabłek i 5 proc. koncentratu
jabłkowego. „Naturalny” filet śledziowy
miał w składzie (nieujawnione na etykiecie) stabilizator, konserwanty, aromaty i
alergen: dwutlenek siarki. Takie działania
producentów można wyliczać bez końca
– czytamy w gazecie.
Walczy z nimi Inspekcja Jakości
Handlowej
Artykułów
RolnoSpożywczych, która nadużycia ogłasza na
swojej stronie internetowej. Inspektorzy
radzą zachować czujność i dobrze czytać
to, co producenci piszą na opakowaniach.
Zwłaszcza, gdy z etykiet stosunkowo niedrogich produktów krzyczą takie hasła,
jak „świeży”, „tradycyjny”, „domowy”,
„wiejski”.

Eko-wieści
nowych unijnych zasad oznakowania.
Od dnia 1 lipca 2012 r. unijne logo ekologiczne będzie obowiązkowo widnieć
na wszelkiej pakowanej żywności ekologicznej, którą wytworzono w jednym
z państw członkowskich UE i która
spełnia wymagane normy.
W przypadku ekologicznych produktów niepakowanych i importowanych
logo w dalszym ciągu nie będzie obowiązkowe. Inne prywatne, regionalne lub
krajowe oznaczenia nadal będą mogły
być umieszczane obok logo UE.
„Euro-liść” – unijne logo ekologiczne
– został wprowadzony w dniu 1 lipca
2010 r. Zanim stał się on elementem
obowiązkowym na wszystkich produktach, przewidziano dwuletni okres przejściowy, aby umożliwić przedsiębiorcom
dostosowanie się do nowych zasad ozna-

Felieton obywatelski

O

d kilku lat coraz bardziej
wzrasta w naszym kraju
rozwarstwienie
społeczne

„W latach 2004-2011 sześciokrotnie
wzrosła w Polsce liczba gospodarstw
ekologicznych oraz powierzchnia wykorzystywanych przez nie użytków rolnych”
– poinformował w środę dr Krzysztof
Jończyk z Instytutu Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach, koordynator
projektu Dolina Ekologicznej Żywności.
Poinformował, że stworzono klaster,
strukturę
wspierającą
działalność
producentów
oraz
przetwórców
ekologicznej
żywności.
Inicjatorzy utworzenia klastra Dolina
Ekologicznej Żywności, zrzeszającego
19 firm z pięciu wschodnich województw
otrzymali 2,5 mln zł dofinansowania ze
środków unijnych.
Jończyk dodał, że w pięciu wschodnich województwach znajduje się 46
proc. z 23,4 tys. wszystkich gospodarstw
ekologicznych w Polsce oraz 23 proc.
spośród 293 zakładów przetwórstwa
ekologicznego.

Minister
za jedną inspekcją

Jak poinformowała niedawno PAP,
udział żywności ekologicznej w ogólnej

Jeszcze w tym roku powinny powstać założenia do projektu ustawy
o inspekcji bezpieczeństwa żywności
– uważa minister rolnictwa Stanisław
Kalemba. Jego zdaniem to konieczne
ze względu na interes konsumentów.
Chodzi o połączenie inspekcji nadzorowanych przez ministerstwo rolnictwa:
Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych, z których miałaby powstać jedna inspekcja
bezpieczeństwa żywności i weterynarii.
W opinii ministra należałoby także połączyć z tym urzędem część Inspekcji
Sanitarnej.
„Zostało
wysłane
pismo
do
Ministerstwa Zdrowia w sprawie przyłączenia do inspekcji żywności części
Inspekcji Sanitarnej. Czekamy na odpowiedź” – powiedział PAP Kalemba.
Dodał, że w razie potrzeby będzie w tej
sprawie rozmawiał z ministrem zdrowia
Bartoszem Arłukowiczem.
Kalemba zapewnił, że będzie przyspieszał działania, by taka inspekcja powstała jak najszybciej. Jest to ważne dla
podniesienia jakości i bezpieczeństwa
żywności „od pola do stołu”, tym bardziej, że spora część polskich produktów
jest eksportowana – zaznaczył. Dodał,
że ten temat przewidziano w tegorocznym programie prac Rady Ministrów.
Zdaniem ministra, w razie różnicy zdań,
rząd zdecyduje o ostatecznym kształcie
tej instytucji. Jednak – jak zauważył
– np. sprawa dodawania soli technicznej
do żywności pokazuje, że nadzór nad
całym procesem produkcji żywności jest
konieczny.
Według resortu inspekcja ma mieć
strukturę pionową i podlegać ministrowi
rolnictwa.
Op. red.

pierwszych miesiącach następnego
roku...
Podczas kiedy realne pensje maleją,
ponieważ zjada je inflacja, członkowie
zarządów instytucji gospodarczych i
finansowych otrzymują corocznie pod-

najbogatszych Polaków. Na kolejnych
miejscach usytuowały się województwa śląskie, małopolskie oraz wielkopolskie. Biedniackie województwa to
tradycyjnie:
warmińsko-mazurskie,
podkarpackie, podlaskie, świętokrzy-

Ułatwiać znalezienie
ekoproduktów
Jak odróżniać produkty, które mniej
szkodzą środowisku od tych, które są tylko marketingową przynętą – o tym informuje strona Ekoszyk, do której odwiedzin
zachęca resort środowiska.
Jak przypomniało ministerstwo, kampania Ekoszyk prowadzona jest przez
resort od dwóch lat. „Wystartowała nowa
odsłona strony internetowej projektu,
która jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych i jest indeksowana przez
wyszukiwarki” – poinformował resort w
komunikacie. Dodano, że serwis zawiera „jeszcze więcej praktycznych porad
dotyczących ekologicznych zakupów”.
„Kampania Ekoszyk jest odpowiedzią
na rosnącą świadomość ekologiczną
Polaków. Konsumenci zwracają coraz
większą uwagę na to, czy kupowane
przez nich produkty nie przyczyniają
się do niszczenia środowiska i czy
zostały wyprodukowane z poszanowaniem zasad sprawiedliwego handlu”
– powiedziała cytowana w komunikacie wiceminister Beata Jaczewska.
Jak podkreśliła, „Ekoszyk podpowiada, jak odróżnić produkty, które
naprawdę mniej szkodzą środowisku od tych, w których słowo EKO
jest tylko marketingową przynętą”.
„Promocja ekologicznych postaw jest
bardzo ważna także w kontekście zrównoważonego rozwoju i zmniejszania
emisji CO2. Po pierwsze ograniczamy

sprzedaży żywności w Polsce jest poniżej 1 proc. Tak samo jak w Hiszpanii,
Grecji i Portugalii – powiedziała dr
Sylwia Żakowska-Biemans z SGGW.
Raz w tygodniu żywność ekologiczną
kupuje 8 proc. Polaków – wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego.
Wskazała, że głównymi przyczynami, dla których konsumenci nie
kupują żywności ekologicznej są:
brak informacji o miejscach sprzedaży, dostępności, wyższa cena
oraz brak umiejętności odróżnienia
żywności ekologicznej od innej – co
wynika z danych Komisji Europejskiej.
W jej ocenie przetwórstwo żywności ekologicznej stopniowo jednak zyskuje na
znaczeniu, bo w 2004 r. w Polsce było 55
takch zakładów, a w roku 2011 już 267.

kowania oraz uniknąć marnotrawstwa
istniejących opakowań. W widocznym
miejscu logo należy wskazać także numer
organu kontrolnego oraz miejsce uprawy
surowców rolnych.
Niedawne badanie Eurobarometru dotyczące europejskich postaw w stosunku
do bezpieczeństwa żywności, jakości
żywności oraz obszarów wiejskich, które
zostanie wkrótce opublikowane, zawiera
informacje na temat unijnego logo ekologicznego oraz optymistyczne dane wskazujące, że od czasu wprowadzenia logo w
lipcu 2010 r. jest ono już uznawane przez
jedną czwartą obywateli UE (24 proc.).

Co tydzień ekożywność
kupuje 8 proc. Polaków

Rośnie przepaść finansowa

spowodowane
powiększającą się
przepaścią finansową. Dla przykładu
gdy pensje członków kierownictw
instytucji finansowych i gospodarczych wynoszą przeciętnie 47,5 tys. zł
brutto to przeciętny Polak otrzymuje
zaledwie 3,5 tys. zł. Wszelkie prognozy ekspertów są minorowe – otóż ta
przepaść powiększy się, kiedy kryzys uderzy w polską gospodarkę, a
początek jego jest przewidywany w

wyżkę antyinflacyjną wynosząca około 3
tys. zł miesięcznie. W ten sposób w przeciągu ostatnich 10 lat grupa b. zamożnych
powiększyła się dwukrotnie. W Polsce
żyje już 650 tysięcy bogatych obywateli,
których przeciętne zarobki miesięczne
oscylują między 15 tys. zł a 20 tys. zł i
wiele więcej, choć ich kwalifikacje zawodowe wcale nie są tak znakomite.
Najbogatsze jest województwo mazowieckie, gdzie mieszka ponad 30%

skie i lubelskie. Zarobki są tam niższe
od średniej krajowej o 300 – 400 złotych, no i bezrobocie jest najwyższe.
Nadciągająca – największa od 20
lat – recesja nie będzie chwilowym
tąpnięciem. Miliony ludzi odczują
znaczący spadek poziomu życia. A w
Polsce „B” sfera ubóstwa znacznie się
poszerzy...
JERZY WOJCIEWSKI

Zasłużeni działacze
warszawskiej spółdzielczości spożywców
Barbara Sysiak

W

eszliśmy już w trzecie dziesięciolecie nowej rzeczywistości jaką rozpoczął w naszym kraju rok 1989.
Przez te lata naprawdę wiele się zmieniło,
zarówno w gospodarce i polityce, jak i w
naszej psychice, oraz patrzeniu na otaczający nas świat. Starsze pokolenie przeraża
tempo zmian wprowadzanych na każdym
kroku, młodszych porwały hasła i slogany,
w których najczęściej powtarzanym słowem
jest: „kariera”. Kto nie osiąga kolejnych jej
stopni, ten szybko przestaje się liczyć wśród
najbliższych, w grupie zawodowej, a także
społecznej. Ze wszystkich stron otacza nas
presja i coraz trudniej nadążać za tempem
codziennego życia.
Nie wszyscy, na szczęście, ulegają tym
naciskom i nie wszyscy powtarzają jak mantrę, że liczy się tylko coraz wyższa pozycja
zawodowa i coraz bardziej wypchany portfel.
Z satysfakcją stwierdzam, że takich ludzi jest
wokół nas naprawdę wiele i co najważniejsze,
cieszą się oni doskonałą opinią jako pracownicy, są cenieni i doceniani, a co za tym idzie
sami czują się szczęśliwi i spełnieni.
Do takich właśnie ludzi należy pani
Barbara Sysiak ze wszech miar zasłużona,
wieloletnia kierowniczka dużego sklepu
wielobranżowego spółdzielni „Społem”
Praga-Południe, zlokalizowanego w Radości,
przy ulicy Patriotów 172.
Pani Basia związała swój los ze spółdzielczością równe 50 lat temu, najpierw pracując
krótko w Gminnej Spółdzielni w Siennicy,
a od maja 1965 roku już nieprzerwanie
w WSS „Społem” na terenie Radości. Tu
przeniosła się jako młodziutka mężatka do
niewielkiego, drewnianego domku, który
dostali od rodziców jako ślubne wiano.
Stąd, nieprzerwanie, aż do dnia dzisiejszego,
wyrusza każdego dnia do „swojego sklepu”,
który bardzo szybko stał się jej drugim
domem, bo praca zawodowa całkowicie ją
pochłonęła, dając ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia. Najpierw był to sklep przy
ulicy Izbickiej, a kiedy „Społem” dorobiło
się dużego pawilonu w centralnym punkcie
Radości, niedaleko stacji kolejowej, została
zastępcą kierownika, a wkrótce już samodzielnie objęła szefostwo.
Przełożeni w pełni docenili jej zaangażowanie i umiejętności organizacyjne.
Szybko też się okazało, że się nie zawiedli,
bo pawilon w Radości okazał się jednym z
najlepszych sklepów spółdzielczych, a pani
Basia, jako jedyny sprzedawca z PragiPołudnie zdobyła odznakę im. Rzeckiego
przyznawaną najlepszym handlowcom. I
tak jest do dnia dzisiejszego, choć przecież
mamy już inny ustrój społeczno-polityczny,
inne warunki handlowania, innych dostawców i innych klientów.
Z wypiekami na twarzy pani Basia wspomina najtrudniejsze czasy, gdy walczyła o
towar jeżdżąc osobiście do wielu zakładów
pracy, zwłaszcza po towary z tzw. branży
przemysłowej. Klienci wiedzieli dobrze,
że tu, w Radości można zawsze kupić
trudno osiągalne wówczas rajstopy, skarpety, bieliznę czy niezwykle atrakcyjne w
latach 70-80 wyroby welurowe z Zakładów
Dziewiarskich „Fala”. Jeździła często nocą,
aby następnego dnia już wracać z wyładowanym samochodem. Miała „karte blanche” od
zarządu spółdzielni i tak silną determinację,
że nie rozumie, gdy dziś ktoś ją pyta, czy się
wówczas nie bała i co na to rodzina?
Mąż bardzo szybko pogodził się z rzeczywistością, widząc ile satysfakcji daje jego
młodej małżonce zarządzanie tak dużym
sklepem i grupą kilkudziesięciu pracowników. On pomagał w wychowaniu córki i
opiekował się przydomowym ogródkiem, a
ona każdego dnia była w sklepie już o 5.15,
bo o 6.00 przychodzą pierwsi klienci.
Kiedy pani Basia zaczynała tu pracować,
pawilon pełnił funkcję lokalnego domu towarowego, do którego każdego dnia klienci
ustawiali się kolejce i szturmowali drzwi,
zwłaszcza w okresie gdy niemal wszystkie
podstawowe artykuły kupowało się wyłącznie na kratki. Wycinanie kartkowych
kuponów, rozdzielanie ich według branży
i wartości, a potem mozolne naklejanie w
oddzielnych zeszytach (mięso, cukier, mąka,
buty, skarpety, żyletki, papierosy, wódka
itp.), to był prawdziwy koszmar. Wraz z koleżankami spędziła tu niejedną noc, bo trzeba
było skrupulatnie rozliczyć każdy odcinek.
To były chyba najgorsze lata, aż do przełomu w 1989, a właściwie do 1990, kiedy
dzięki zgodnemu działaniu związkowców i
społemowskich działaczy obalono ówczesny
zarząd, a na miejsce niechcianego prezesa Gałeckiego przyszedł prezes Wacław
Świątek, który zaczął mozolny proces naprawy i przebudowy. Gdy zmarł w 2002 roku,
jego miejsce zajął znakomity handlowiec
jakim jest prezes Bogusław Różycki.
Pani Basia dzielnie uczestniczyła w tych
wszystkich zmaganiach i przemianach,
ale jak zawsze, podchodziła do kolejnych
problemów z dużą dozą ciekawości i podświadomej aprobaty. Nigdy nie bała się tego

co przyniesie kolejny miesiąc, czy rok. Ona
po prostu robiła swoje i wymagała, aby jej
pracownice, również w taki właśnie sposób traktowały swoje obowiązki. Potrafiła
stworzyć w sklepie atmosferę wzajemnego
zaufania, a jednocześnie rodzinnej serdeczności, co nie kłóciło się w żadnej mierze z
wysokimi wymaganiami i pełną dyscypliną.
Czy można się zatem dziwić, że nadal większość sprzedawczyń, a także jej bezpośredni
zastępcy, to handlowcy z równie długim stażem. Są wśród nich, oczywiście także młodsze panie, ale to już wychowanki pani Basi,
w dużej mierze przez nią ukształtowane i
przyuczone do solidnej i odpowiedzialnej
pracy, w której nie liczy się przede wszystkim na robienie kariery i majątku.
Prawdziwym majątkiem jest rzesza
stałych, zadowolonych klientów, którzy
tu przychodzą już z własnymi dziećmi i
wnukami, wiedząc, że choć wokół wyrosły
liczne supermarkety ( „Lidl”, „Biedronka”
czy „Tesco”), to u pani Basi towar jest
najlepszy, bo świeży, najwyższej jakości i
podany z sercem.
Kiedy odwiedziłam sklep przy ul.
Patriotów w pierwszych dniach sierpnia,
pani Basia była w prawdziwej rozpaczy, bo
już trzeci miesiąc dojazd do jej sklepu uniemożliwiała brygada remontująca wodociągi.
To prawdziwa klęska i powód do nieustannego monitowania miejscowych władz samorządowych, które nie zdają sobie sprawy jak
ważny dla handlowca jest obecnie klient.
Warto przy tej okazji wspomnieć, że
sklep kierowany przez panią Sysiak jako
pierwszy w całej spółdzielni przeszedł na
system czystej prowizji, co także świadczy
o zaufaniu jakim darzy kierowniczkę szefostwo spółdzielni. Zresztą zarząd zatroszczył
się o nowy wystrój sklepu, uporządkował
jego stan prawny, co pozwoliło przeprowadzić generalny remont i wprowadzenie
klimatyzacji oraz nowej aranżacji. Od paru
lat placówka jest już także skomputeryzowana, o czym pani Basia mówi z dumą nie tając
jednak, że kiedy się o tym dowiedziała, po
raz pierwszy autentycznie się przestraszyła,
czy da radę, czy się nauczy współpracować z
tak nowoczesnym urządzeniem.
Wspierała ją cały czas prezes Zofia
Piotrowska, bo jak mówi, była pewna, że
i tym razem, pani Basia udowodni, że jest
rasowym handlowcem, godnym pełnego
zaufania, solidnym i śmiało podejmującym
wyzwania.
– To prawdziwy wzór pracownika
– dodaje pani prezes – pracownika oddanego
spółdzielni, w pełni z nią zintegrowanego,
traktującego swych współpracowników jak
najbliższą rodzinę, z którą związała się na
dobre i złe. Nie wyobrażam sobie, że kiedyś
będzie chciała odejść na emeryturę.
Od 1990 roku pani Basia pracuje w
Radzie Nadzorczej, żywo interesując się tym
co dzieje się w każdej placówce i jak sobie
radził zarząd w trudnych latach transformacji, a obecnie, w narastającym kryzysie.
Czynnie bierze też udział w pracach Grupy
Członkowskiej nadzorującej pracę sklepów
w rejonie Radości, Anina i Wawra.
Lubi wyjeżdżać na wycieczki organizowane przez spółdzielnię, bo to jej prawdziwa
rozrywka i możliwość poznania świata. Na
inne nie ma już czasu, bo przecież nawet w
soboty i niedziele zagląda do sklepu. Córka,
z zawodu pielęgniarka, a także trzy wnuczki
szanują jej system wartości, wiedząc, że dla
nich w sercu pani Basi zarezerwowane jest
także poczesne miejsce. Wszyscy też wiedzą, że to przede wszystkim dla nich pani
Basia wypieka (czasem nocami) wspaniałe
ciasta, a przez całe lato robi doskonałe przetwory z warzyw i owoców.
Podczas trwającej już pół wieku pracy
nigdy nie skarżyła się, że mało zarabia, że
nie jeździ doskonałym samochodem, ani nie
wybudowała wspaniałej willi.
– Pracuję z pełnym oddaniem, bo lubię
moją pracę, bo się tu realizuję, a pieniądze i
inne zaszczyty, to rzecz mało ważna – mówi
pani Basia, dodając, że naprawdę wielką
radość sprawił jej prezent jaki otrzymała
ostatnio od zarządu, a mianowicie, piękny
rower, którym przyjeżdża teraz do pracy
każdego dnia.
Gratulując jubilatce, życzymy jej wielu
jeszcze lat w doskonałym zdrowiu i stawiamy za wzór do naśladowania przez najmłodsze pokolenie handlowców.
ELŻBIETA JĘDRYCH
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CO PISZĄ INNI?

P

uls Biznesu” z 13 sierpnia br.
informował, że Biedronka pla„
nuje potężną promocję cenową.
Chce przeprowadzić w swoich polskich
sklepach mega promocję i sprzedać
wszystko za pół ceny. Jednego jesiennego dnia będzie można zrobić zapasy
na całą długą zimę.
Jeronimo Martins – właściciel
Biedronki – chce po wakacjach powtórzyć w Polsce scenariusz wielkiej obniżki
cen, do której doszło 1 maja tego roku w
Portugalii. Wtedy w sklepach Pingo Doce
ścięto ceny o połowę. Wszystkie ceny.
Do związanych z Biedronką producentów już rozesłano informację o takim
planie. Jeszcze nie wiadomo dokładnie,
kiedy dojdzie do promocji, ale na pewno
będzie powiązana z otwarciem dwutysięcznego sklepu sieci. Do tego zaś
dojdzie niedługo, bo na koniec czerwca
Biedronka miała 1941 sklepów.
Zaopatrujący Biedronkę producenci
mają nadzieję, że sieć nie zdoła zmusić
ich do współfinansowania promocji.

widoczne we wzroście sprzedaży towarów świeżych.
W obszarze produkcji, warunki
rynkowe pozostają trudne, ale nie przeszkodziło to markom będącym w portfelu Grupy zwiększyć udziału w rynku.
Łączna sprzedaż w tym obszarze wzrosła
o 1,3 proc. w drugim kwartale roku oraz
w sumie o +0.1 proc. przez pierwsze
sześć miesięcy 2012 roku. Spadek marży
EBITDA odzwierciedla decyzję o poprawie konkurencyjności cenowej oraz
zwiększeniu inwestycji marketingowych
w pewnych kluczowych kategoriach, tym
samym napędzając wzrost udziału rynkowego w takich kategoriach, jak środki
higieny osobistej czy produkty chemii
gospodarczej.
Grupa jest pewna tego, że dzięki
możliwościom wykonawczym sieci
Biedronka, bazującym na szczegółowej
kontroli kosztów oraz ciągłej poprawie
poziomu wydajności, niewielkie spowolnienie wzrostu sprzedaży nie będzie
miało znacznego wpływu na wyniki
oraz przepływy gotówki spodziewane
na ten rok.
Program inwestycyjny Grupy wyniesie około 650 milionów euro, przy

Biedronka traci oddech

Liczą też na to, że inne sieci handlowe,
z którymi współpracują, nie wpadną na
podobne pomysły. Dostawcy narzekają
też, że promocja marketingowo da im
niewiele lub zupełnie nic.
Jak jednak stwierdza portal – dlahandlu.pl (13-08-2012) „Biedronka nie
rośnie już tak dynamicznie”. „W pierwszym półroczu 2012 roku, sieć Biedronka
umocniła się na pozycji lidera w sektorze
handlu detalicznego w Polsce. Wzrostowi
sprzedaży w polskiej branży handlu detalicznego o 18,1 proc. towarzyszył wzrost
sprzedaży porównywalnej (LFL) o 7
proc. oraz wzrost liczby sklepów, których
przybyło 234 w porównaniu z poprzednim okresem 2011 roku. Produkty marki
własnej odpowiadają za 54,8 proc. sprzedaży firmy.
Jak podaje sieć, spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce znalazło
odzwierciedlenie w sprzedaży sektora
handlu detalicznego. Wzrost rynku odnotował spadek o trzy punkty procentowe
w porównaniu z pierwszym kwartałem
roku. Taki scenariusz gospodarczy doprowadził do niższego poziomu wzrostu
sieci Biedronka w drugim kwartale w porównaniu z niedaleką przeszłością. Zysk
EBITDA wygenerowany przez Biedronkę
wzrósł o 24.8 proc. w zł (+16,5 proc. w
euro). (.....) W pierwszym półroczu 2012
roku, sieć Biedronka realizowała swój
ambitny plan otwierając 76 sklepów,
zgodnie z planami otwarcia około 250
nowych placówek do końca roku.
Od chwili, gdy sieć Biedronka rozpoczęła, w ostatnim kwartale 2011
roku, proces odświeżania układu swoich
sklepów eksponując świeże owoce i
warzywa poprzez umieszczenie ich na
pierwszych stanowiskach od wejścia do
sklepu, zmiany zostały wprowadzone już
w 1149 placówkach. Zakończenie procesu zmiany wystroju wszystkich sklepów
jest przewidywane na październik tego
roku. Zmiany nawyków żywieniowych
wśród polskich konsumentów są także

czym około 80 proc. nakładów zostanie
zainwestowanych w Polsce.
5 mln zł na inwestycje Hajnowskiej
Spółdzielni „Społem” – donosił portalspozywczy.pl 13-08-2012.
W lipcu Społem PSS w Hajnówce rozpoczęła kolejną inwestycję zaplanowaną
na ten rok. Pracę obejmują remont elewacji budynku biurowego położonego przy
ul. Wierobieja 2 wraz z rozbudową tego
budynku. W planach jest też rozbudowa
Spółdzielczego Domu Handlowego.
– Remont elewacji budynku ma
zarówno poprawić termoizolacyjność
budynku obniżając koszty jego ogrzewania jak również podnieść jego walory
estetyczne – mówi prezes Mieczysława
Bogdanowicz.
Rozbudowa
budynku
pozwoli
stworzyć ponad 100 mkw. dodatkowej
powierzchni handlowej. W ramach inwestycji zostanie również zagospodarowany
teren wokół budynku gdzie powstaną
letnie ogródki przynależne do lokali oraz
deptak wraz z miejscem do odpoczynku
oraz zielenią niską.
Kolejną inwestycją w Spółdzielni
będzie
rozbudowa
Spółdzielczego
Domu Handlowego położonego przy
głównej ulicy w mieście tzn. przy ul. 3
Maja. Istniejący budynek zostanie całkowicie przebudowany wraz ze zmianą
usytuowania wejść, klatek schodowych
aby spełniał obowiązujące standardy i
wymagania. Rozbudowa zwiększy powierzchnię użytkową o około 1000 mkw.
W wyniku inwestycji powstanie nowoczesny budynek spełniający oczekiwania
potencjalnych najemców oraz klientów.
Elewacja budynku zaprojektowana z
nowoczesnych i estetycznych materiałów
tworzyć będzie ciekawą i wkomponowaną w krajobraz budowlę. W przyszłości
budynek zostanie połączony w spójną
całość z budynkiem sąsiednim biblioteki
miejskiej.
Koszt obu inwestycji to ponad 5 mln
zł.
(oprac. jmj)

l Prawo na co dzień l
Platforma usług elektronicznych ZUS

O

d połowy czerwca ZUS uruchomił nowy portal informacyjny
„Platforma Usług Elektronicznych”.
Na tym portalu można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami
społecznymi. Można uzyskać odpowiedź od
Wirtualnego Doradcy na pytania z zakresu
systemu ubezpieczeń społecznych ZUS i
samej PUE.. Po rejestracji na pue.zus.pl i
uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użytkownik może m.in.: - sprawdzić swoje
dane zapisane na indywidualnym koncie
w ZUS-ie, np. śledzić stan swoich spraw i
otrzymywać powiadomienia e-mailem lub
SMS , rezerwować wizyty w jednostce ZUS
-u Profil PUE można spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami. Dla każdej grupy
klientów przygotowano specjalny panel ułatwiający załatwienie specyficznych dla nich
Można znaleźć w poszczególnych panelach:
1) dla ubezpieczonych:: stan konta ubezpieczonego, informacje o ubezpieczeniach,
do których go zgłoszono i składkach, które
wpłacił za niego pracodawca, kalkulator
emerytalny, który wyliczy prognozowaną
emeryturę..
2) dla świadczeniobiorców: informacje o
przyznanych i wypłaconych świadczeniach
/emeryturach, rentach i zasiłkach/ oraz
formularz PIT, 3/ dla płatników składek:
należne składki i wpłaty, informacje o osobach zgłoszonych., 4/ dla przedsiębiorców
internetowy odpowiednik programu Płatnik
tzw. E- Płatnik. Płatnicy składek, którzy

chcą z modułu ePłatnik wysyłać dokumenty
zgłoszeniowe i rozliczeniowe muszą zgodnie z obecnymi przepisami posługiwać się
podpisem elektronicznym. Aby skorzystać
z PUE należy zarejestrować się na portalu
pue.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje
się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE. . Dla bezpieczeństwa danych, do
których dzięki temu profilowi uzyskuje się
dostęp, trzeba jeszcze potwierdzić w ZUS-ie
swoją tożsamość i dopiero wtedy profil PUE
zostaje aktywowany.
Platforma Usług Elektronicznych to
poza stroną internetową, również Centrum
Obsługi Telefonicznej 801-400-987 dla
telefonów stacjonarnych, 22 560-16-00
także dla telefonów komórkowych. Można
tu zasięgnąć informacji (np. o danych zgromadzonych na indywidualnym koncie), zarezerwować wizytę w placówce ZUS , czy
złożyć niektóre wnioski, niewymagające
podpisu elektronicznego.
Wkrótce w oddziałach ZUS pojawią się
również specjalne „zusomaty”, za pomocą,
których każdy klient niemający dostępu do
komputera będzie miał dostęp do swojego
profilu na portalu PUE. Zusomaty umożliwią też składanie wszelkich papierowych
dokumentów już po zaniknięciu placówki
ZUS..
Projekt ten jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Opracowała: MONIKA BOBKE
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sierpnia br. Polska Agencja
Prasowa poinformowała o drastycznym wzroście cen żywności. Globalnie ceny żywności gwałtownie
wzrosły w lipcu, napędzane nagłym skokiem cen zbóż i cukru – podała 9 sierpnia
FAO. Panująca na środkowym zachodzie
USA poważna susza sprawiła, że ceny
kukurydzy wzrosły niemal o 23 proc., a
słabsze prognozy plonów w Rosji wywindowały ceny pszenicy o 19 proc.
USA są pierwszym na świecie eksporterem kukurydzy, soi i pszenicy, i
wzrost
ich
cen
będzie
odczuwalny
na
rynku
międzynarodowym. Uderzy to w biedne kraje importujące żywność.
Brytyjska organizacja dobroczynna
Oxfam ostrzega, że rosnące ceny żywności dla milionów biedaków na świecie
oznaczają głód i niedożywienie. A oprócz
nich na świecie jest miliard ludzi już
obecnie zbyt biednych, by mogli sami
się wyżywić.
Wskaźnik cen żywności FAO,
uwzględniający miesięczne zmiany cen
koszyka zbóż, olejów, produktów mlecznych oraz mięsa i cukru wyniósł w lipcu
213 pkt, wobec 201 pkt w czerwcu. Nadal
jest on wyższy niż podczas kryzysu cen
żywności w latach 2007-08.
FAO ostrzega, że chociaż międzynarodowe ceny ryżu i produktów mleczarskich niemal nie uległy ostatnio zmianie,
a wskaźniki cen mięsa nawet spadły,
światu grozi jednak nowy kryzys żywnościowy podobny do kryzysu w latach

2007-08, jeśli kraje produkujące wprowadzą zakaz eksportu.
Jednak sytuacja różni się od lat 200708, kiedy ceny ropy utrzymywały się
na rekordowym poziomie, zwiększając
koszty ponoszone przez producentów
żywności. Wówczas połączenie wysokich cen ropy, wzrastającego zużycia
biopaliw, złej pogody, restrykcyjnej polityki eksportowej i wzrostem cen zbóż
na rynkach kontraktów terminowych wywindowało ceny żywności do poziomu,
który wywołał gwałtowne protesty na
Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej
oraz Kamerunie i na Haiti. W kwietniu
2008 roku wskaźnik cen zbóż osiągnął
absolutny rekord 274 pkt.

będzie szczególnie dotkliwie odczuwalny przez emerytów i rencistów.
Pocieszeniem dla nich może być jedynie
to, że jak informuje portalspozywczy.pl /
pr (13.08.12) – „Rośnie rynek produktów
i usług dedykowanych seniorom”.
„Rynek produktów i usług dedykowanych seniorom rozwija się w Polsce
bardzo powoli i nie wszyscy zdają się
dostrzegać jaki potencjał drzemie w tej
grupie. Jako pierwsze ze swoją ofertą
zwróciły się do seniorów firmy farmaceutyczne i medyczne, pojawiły się również
specjalne telefony komórkowe oraz usługi bankowe. Niektóre firmy zaczęły dostosowywać swoje produkty do potrzeb
i możliwości osób starszych ale seniorzy
nadal stanowią w Polsce
niedocenianą
niszę”.
Dzisiejsi
emeryci znacznie różnią się od tych
sprzed 20 lat, chociaż nadal w spojrzeniu
na nich dominuje stereotyp z tamtego
okresu – ludzi bez większych potrzeb.
Tymczasem oni poszukują produktów,
które pozwolą im zachować samodzielność i niezależność, aktywność;
większość obecnych emerytów jest
zainteresowana własnym rozwojem oraz
poszukuje atrakcyjnych pomysłów na
spędzanie wolnego czasu.
Również ich wymagania żywnościowe są znacznie bardziej rozszerzone,
toteż jest tu pole do popisu dla handlu
spożywczego.
Obecnie w Polsce żyje 6,5 mln osób
w wieku powyżej 60 lat, co stanowi 17,5
proc. mieszkańców. Do 2030 r. ich liczba wzrośnie do 9,5 mln i będą stanowić
24 proc. obywateli. W tym czasie dwukrotnie wzrośnie liczba 80-latków.
(oprac. jmj)

Podwyżki i seniorzy
W grudniu 2012 r. ceny żywności będą
wyższe w ujęciu rocznym o 4-5 proc.
– oceniła dla PAP Krystyna Świetlik
z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej.
– Sytuacja na polskim rynku kształtowana będzie przez czynniki zewnętrzne,
w zależności od sytuacji na rynkach światowych – powiedziała Krystyna Świetlik.
– Nasze krajowe zbiory też będą w tym
roku niższe, ale należy pamiętać, że
niższe będzie także zapotrzebowania na
zboża, głównie ze względu na mniejsze
pogłowie trzody chlewnej. Dlatego nie
spodziewam się zdecydowanych wzrostów cen, sytuacja rozwija się zgodnie ze
wcześniejszymi prognozami. Oceniam,
że w grudniu 2012 r. ceny żywności będą
wyższe od cen w grudniu 2011 r. o 4-5
proc.”
Wzrost cen żywności o 4-5 proc., w
dodatku w okresie przedświątecznym,

Warszawo, ty moja Warszawo

J

ak co roku, we wrześniu zaludniają
się szkolne klasy, sale gimnastyczne,
boiska, świetlice… Rzesze młodych
ludzi rozpoczynają naukę. W 1823 roku
progi Liceum Warszawskiego po raz
pierwszy przekroczył 13-letni młodzieniec – Fryderyk Chopin. Do tej pory
uczył się w domu, teraz wstąpił do czwartej klasy wspomnianego Liceum, jako
uczeń w pełnym
wymiarze zajęć.
Fryderyk,
nie
miał żadnych oporów przed szkołą.
Wówczas nie miał jeszcze żadnych
poważnych planów na przyszłość, toteż
chętnie wszedł w szkolne środowisko,
tym bardziej, że szybko znalazł tam kolegów i przyjaciół.
Nie miał problemów z zawieraniem i
utrzymywaniem przyjaźni. Chociaż chuderlawy, i będący pod stałą opieką lekarzy, nie był ani chorowity, ani nieśmiały.
Przeciwnie, był jednym z najżywszych
uczniów w klasie i najczęściej inicjował
szkolne zabawy i figle. Miał ogromne
poczucie humoru i był urodzonym komikiem. Jego dowcip nie oszczędzał
nikogo. Był także uzdolnionym karykaturzystą i parodystą.
Nawet grając na fortepianie płatał
muzyczne figle i opowiadał zabawne
historyjki. Adam Zamoyski w bibliografii
„Chopin”, pisał: „Nade wszystko jednak
zdumiewał jego talent mimiczny. Tak
umiał przeobrazić swój wygląd i wyraz
twarzy, iż trudno go było rozpoznać, gdy
udawał któregoś z profesorów Liceum
czy kogoś powszechnie znanego. Wiele
lat później sławny aktor francuski Bocage
miał powiedzieć, że Chopin zmarnował
swój talent zostając muzykiem”.
Był wtedy już znany. Kiedy wiosną
1825 roku do Warszawy miał przyjechać
z dłuższą wizytą car Aleksander, dwaj
konstruktorzy instrumentów wybrali
Chopina, by zaprezentował ich najnowszy wynalazek – eolomelodykon zwany
też choralionem. Był to rodzaj fisharmonii.
Fryderyk Chopin zagrał na niej
część Koncertu fortepianowego gmoll Moschelesa, w czasie wielkiego
koncertu instrumentalno-wokalnego w
Konserwatorium 27 maja 1825 roku.
Zarówno muzyk, jak instrument wzbudziły taki podziw, że car Aleksander kazał
zamówić specjalnie dla siebie koncert w
kościele Ewangelickim. I tak był zachwycony zarówno Fryderykiem, jak i instrumentem, że obdarował Chopina i twórcę
choralionu brylantowymi pierścieniami.
W tym samym czasie ukazało się
pierwsze komercjalne wydanie jednego
z utworów Chopina – Rondo c-moll,
op. 1. Zagrał go Fryderyk na koncercie
zorganizowanym na rzecz ubogich przez
Towarzystwo Dobroczynności, 10 czerwca 1825 roku. W koncercie wzięli udział
wszyscy artyści, którzy 2 tygodnie wcześniej koncertowali w Konserwatorium.
Chopin nie tylko zagrał swoje Rondo, ale
i bardzo długo improwizował.
Wtedy to ukazała się o Chopinie
pierwsza wzmianka w prasie zagra-

nicznej. Wydawana w Lipsku
„Allgemeine
Musikalische
Zeitung” pisała „…młody Chopin w
swych improwizacjach odznaczył się
bogactwem muzycznych pomysłów, a
instrument, którego jest mistrzem, czynił
pod jego palcami ogromne wrażenie”.
Sukcesy muzyczne nie szły w parze z
sukcesami naukowymi. Chopin był dość
leniwy, zalegał z nauką a tu zbliżały się
egzaminy. Ty razem jednak wziął się
solidnie do pracy i to tak skutecznie, że

chać się muzyki w dobrym wykonaniu,
jako że Warszawa była swego rodzaju
zaściankiem muzycznym. Chciał też
uzyskać bardziej fachową ocenę swojego
talentu.
Tymczasem jednak uczył się jeszcze,
a w każdą niedzielę zastępował organistę
w kościele Wizytek podczas mszy dla
uczniów Liceum i studentów. Dawał też
koncerty w warszawskich salonach. M.in.
na wieczorze u Teresy Kickiej, po zagraniu kilku utworów zaczął improwizować.
Pochłonięty przez
muzykę grał coraz
dłużej, bladł na twarzy i wydawał się
tak wyczerpany, że
obecny na wieczorze Julian Niemcewicz
podszedł do niego i siłą oderwał mu ręce
od klawiszy.
A na zakończenie ostatniego roku
w Liceum znowu poradził sobie z egzaminami, a nawet zdobył zaszczytne
wyróżnienie.
jasjan
Na podstawie Adam Zamoyski
– „Chopin”

Uczeń Fryderyk Chopin
został wyróżniony pochwałą.
Po powrocie z Szafarni do Warszawy,
we wrześniu 1925 roku rozpoczął ostatni
rok nauki w Liceum. Jego ojciec chciał,
by po skończeniu nauki zaczął studiować
na Uniwersytecie, ale Chopinowi zaczęły
się już krystalizować plany życiowe, w
którym studia uniwersyteckie nie wchodziły w rachubę. Chciał po skończeniu
Liceum, wyjechać za granicę, by nasłu-
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izyta w Polsce patriarchy rosyjskiej cerkwi, Cyryla, i ranga
jaką nadano jego wizycie, m.in.
przez powitanie, podejmowanie przez
najwyższe władze, etc. przypomniała mi
przesłania historyczne o innej wizycie rosyjskiego dostojnika, która miała miejsce
377 lat wcześniej.
Po wstąpieniu na tron polski
Władysława IV, w latach 1632-34 toczyła
się kolejna wojna polsko-rosyjska. Rosja
nie pogodziła się ze stratami poniesionymi w walkach za czasów Zygmunta III, a
zwłaszcza z utratą Smoleńska i tam toczyły się główne działania wojenne.
Po kapitulacji armii rosyjskiej w
lutym 1634 roku rozpoczęły się rokowania pokojowe. Władysław IV zatrzymał
dotychczasowe granice Rzeczpospolitej,
tj. Smoleńszczyznę, Czernihowszczyznę
i Siewierszczyznę, ale zrezygnował z
carskiej korony, ofiarowanej Polsce przez
bojarów w 1610 r., zadowalając się sumą
200 tys. rubli odszkodowania wojennego.
Do Moskwy jeździł na początku 1635
roku Aleksander Piaseczyński, kasztelan kamieniecki, ale zraził sobie cara i
bojarów niestosowanym zachowaniem.
W marcu 1635 roku przybyło do Polski
wielkie poselstwo rosyjskie z kniaziem
Lwem Michajłowiczem, gubernatorem
suzdalskim na czele. Rokowania początkowo szły z ogromnym trudem, gdyż
Polacy zgubili, wydany w 1610 r. dyplom
elekcji królewicza Władysława na tron
carski, natomiast kniaź Lwow stanowczo
domagał się zwrotu dyplomu. Posłano
nawet kuriera do cara, czy zgodzi się na
tymczasową gwarancję nie roszczenia
pretensji do tronu aż do odnalezienia i
zwrotu dokumentu.
3 maja 1635 roku król Władysław uroczyście zaprzysiągł pokój i rezygnację z
tronu carów. Wówczas dopiero posłowie
rosyjscy uwierzyli, że nastąpi prawdziwy
pokój.
Tak ich powitanie i zakończenie rokowań opisywał książę Albrecht Stanisław
Radziwiłł, kanclerz wielki litewski (wyd.
Edward Raczyński, Poznań 1839 r.):

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH
„4 marca… koła końca obiadu dają
znać o wjeździe do miasta posłów moskiewskich przeciwko którym wysłał był
król Ossolińskiego (…) Ogińskiego (..) z
liczną asystencyją. Gdy się nasi przybliżali, Moskale do przyrodzonego grubijaństwa
chytrość przyłączyć chcieli. Z nich bowiem
jeden, imieniem Lew Michajłowicz, zmyślał, jakoby nogi z sań wyciągał, aby tym
sposobem naszych pobudził do zsiadania z
koni. Lecz poznawszy nasi chytrość, mocno na koniach siedzieli. Nie oszukawszy
tedy naszych chcą, aby tak w saniach im
siedzącym mandaty królewskie przełożyli.

„Ukłonili się nisko królowi posłowie.
Arcybiskup zaczął Te Deum Laudamus, a
wtem działa huczeć tryjumfalnie poczęły.
(…) Po skończonem Te Deum Laudamus
król tymże porządkiem do pałacu się
wrócił. Tam posłów moskiewskich w
osobliwym pokoju różnemi naprzód
wódkami częstowano. Ten bowiem naród
okowitę nad wszystkie trunki przenasza,
przeto się ich smakowi dogodziło. Potem
ich do stołu królewskiego zaproszono, do
którego siedli zwyczajnym porządkiem.
Wszczęła się tam kontrowersyja o miejsce między podkomorzym koronnym i

Poselstwo moskiewskie w Warszawie
Nasi zaś nalegają, aby dla uszanowania
majestatu królewskiego z sań powysiadali.
Aż wreszcie z obmarzłą brodą wyszedł
poseł i natenczas wzajemna nastąpiła salutacyja (powitanie – przyp.J) i mandaty
królewskie przełożone.
Chciał poseł wrócić się do swoich sań,
lecz nasi nie dopuścili; którzy, że konno
przyjechali, chcieli też konnemu posłowi asystować. Wymawiali się Moskale
podróżnym znużeniem koni, lecz nic nie
wskórali. Musieli wszyscy posłowie na
konie powsiadać, których było czterech
i tak w środku między naszymi jechali.
Piękny widok i prawie (prawdziwie
– przyp. J) niewidzianym dotychczas
przykładem widzieć było Moskalów
na potwierdzenie wiecznego pokoju do
Polski przyjeżdżających. Pięknie przyodziani byli posłowie w bogate i perłami
sadzone suknie, z skarbu carskiego im
dane, według ich zwyczaju; konie też niezłe mieli. Tamże wieczerza hojna od króla
im przysłana była. (…)
A oto co działo się, po zaprzysiężeniu
przez Władysława IV, 3 maja, pokoju.

podskarbim nadwornym; każdy z nich
miał za sobą racyję i fawor królewski.
Żeby tedy obudwóch przy godności
utrzymał król i żadnemu precedencyi nie
niósł, kazał obudwom wstrzymać się od
siedzenia (…)
Król powstawszy przepił do wszystkich posłów na zdrowie wielkiego księcia
moskiewskiego. Pierwszym dwom szczerozłote kubki winem nalane są oddane; po
wypiciu wina i złoto im kazano sobie zatrzymać. Drugim zaś dwom duże śrebrne
puchary pozłociste po wypiciu także wina
darowano. (…)
Po bankiecie posłowie przytrzymani są aż do nocy dla widzenia ogniów
tryjumfalnych, po których posłowie są
odprawieni do gospody z lanemi świecami. (…)
8 maja. Posłowie moskiewscy z
Warszawy wyjechali, których służebnicy
niektórzy pouciekali zasmakowawszy
wolności polskiej; lecz, którzy są znalezieni, dobrze skórą przypłacili.
JASJAN

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Z

winnik ogonopręgi należy do
najbogatszej w gatunki rodziny
ryb kąsoczkowatych. Rodzina ta
zasiedla słodkie wody strefy tropikalnej
i subtropikalnej i obejmuje ponad 150
rodzajów i ponad 800 gatunków zgrupowanych w podrodzinach. Zwinnika
ogonopręgiego w warunkach naturalnych
można spotkać w rzekach Brazylii,
Argentyny i Paragwaju. Po raz pierwszy do Europy sprowadzony został w
1922r.
Rybki te w naturze dorastać mogą
do 8cm ,w akwariach są zwykle
nieco mniejsze. Dymorfizm płciowy
jest stosunkowo dobrze zaznaczony. Samiczki są nieco smuklejsze i
mają bardziej zaokrąglony brzuszek.
Samce są bardziej smukłe i mają silniej zaznaczone ubarwienie. Wzdłuż
srebrnego ciała biegnie czerwona lub
żółta pręga przechodząca na płetwę

ogonową. Podobne ubarwienie ma płetwa grzbietowa.
Aby lepiej wyeksponować piękno tych
rybek zbiornik hodowlany powinien mieć
co najmniej 100 l i powinien być w strefie
centralnej wolny od roślin. Można je użyć
jako tło przy tylnej i bocznych szybach.
Parametry wody w zbiorniku powinny

mieścić się w następujących granicach:
temp od 20 do 25st C, pH-6,5-7,0, twardość węglanowa do 2”dCH.
Gatunek ten żyje stadnie i dlatego
hodując go powinno się zadbać o odpowiednią ilość rybek (co najmniej
12).Rozmnażanie nie jest zbyt trudne.
Przed tarłem należy oddzielić na 2 tygodnie samicę od samca.
W trakcie tarła samiec podpływa
do samicy i uderzając ja w bok powoduje wyrzucanie przez nią ikry. Ilość
ikry może nawet wynosić 400 sztuk.
Wylęg narybku następuje zwykle po
24 godzinach. Zwinnik ogonopregi
żywi się każdym rodzajem pokarmu
zarówno żywym jak też roślinnym.
Ze względu na to, że rybki te lubią
obgryzać rośliny, ich dobór powinien
sprowadzać się do gatunków trwałych
o dość twardych liściach.
M.W.

Na miesiąc przed urodzinami
nie należy ustalać jakichkolwiek ważnych planów
życiowych. Dobry okres na podejmowanie życiowych decyzji od dnia urodzin.

Bliźnięta 22.V–21.VI
Zadbaj o aktywny wypoczynek fizyczny i psychiczny.
Zbliż się do rodziny i wypróbowanych przyjaciół. Unikaj trudnych
tematów w gronie najbliższych.

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

R

ak żołądka jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u ludzi i stanowi

Do najczęstszych przyczyn zwiększających ryzyko wystąpienia tej choroby
zależnych od nas samych należą: palenie
papierosów czynniki środowiskowe (złe

Rak żołądka

dieta może chronić przed rakiem żołądka
drugą pod względem częstości przyczynę zgonów nowotworowych na świecie.
Co roku uśmierca około 800.000 ludzi.
Najczęściej rozwija się w piątej deka-

warunki ekonomiczne), otyłość, picie
alkoholu, a także spożywanie dużej ilości
słonych potraw. Również spożywanie w
dużej ilości potraw wędzonych i konser-

Fraszki Jana Sztaudyngera
Wada serca
Mam poważną serca wadę,
Za dużo w nie dziewcząt kładę.

Roztargniony
Musiała mu przypomnieć,
Że miał się z nią zapomnieć.

Dzieje miłości
On gotyk, ona barok,
Renesans zjawi się za rok.

Tato nie wraca
Tato nie wraca ranki i wieczory,
Dobrze, że mama spuszcza w oknach story.

Miłe złego początki
Niejeden by nie zaczynał,
Gdyby mógł przewidzieć finał.

Wciąż jednego
Ta pani słynie z tego, że kocha wciąż
jednego,
Lecz skutkiem lekkiego sumienia,
Ten jeden wciąż się zmienia.

wowanych naraża nas na ryzyko zachorowania na raka żołądka.
W ostatnich latach na podstawie
prowadzonych badań szczególną uwagę
zwrócono na ilość spożywanej soli w diecie. Według World Cancer Research Fund
ograniczenie spożywania słonych potraw
np: wędlin czy chleba ograniczało ryzyko
wystąpienia tej choroby nawet o 14%.
Określono w przybliżeniu bezpieczne
dawki dzienne zjadanej soli na około 6g.
Takie postępowanie dietetyczne mogłoby
w przyszłości zaowocować znacznym
spadkiem zachorowań na ten typ nowotworu. Ma to duże znaczenie gdyż jedynie 5% wszystkich przypadków zachorowań na ten nowotwór jest wykrywana
we wczesnym okresie mimo widocznego
postępu w diagnostyce chorób przewodu
pokarmowego.
Regularne badania kontrolne sprowadzające się przede wszystkim do wykonywania gastroskopii, połączonej z biopsją,
dają dużą szansę na wykrycie choroby w
jej bardzo wczesnym stadium, co może
owocować całkowitym wyleczeniem.
Na koniec chciałem zwrócić uwagę na
objawy niepokojące ,które mogą świadczyć o początkach choroby. Należą do
nich brak apetytu, bóle i dyskomfort w
nadbrzuszu, a później spadek masy ciała
i niedokrwistość. Nie lekceważmy więc
tego problemu tym bardziej ,że Polska
znajduje się w pierwszej dziesiątce zachorowań na tę chorobę.
ESKULAP

W drugiej połowie roku powinieneś sobie powtarzać,
że zdrowie jest skarbem,
jeśli tylko o nie dbamy.

Strzelec 23.XI–23.XII
„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać
to, czym naprawdę jesteśmy,
a nie tylko to, na co wyglądamy”. Słowa
J. Conrada mottem dla ciebie na ten
miesiąc.

Rak 22.VI–22.VII
Skup własną energię na zdrowiu i planach na najbliższe
miesiące. Nie lekceważ zmęczenia. Nie oddalaj się od swoich bliskich. Kontakty pozwolą ci normalnie
funkcjonować.

Koziorożec 24.XII–20.I
Skup swoją energię wyłącznie na pracy. Nie obawiaj się
twoich inwestycji. Korzystaj
ze wszystkich możliwych spotkań. Może
z tego wyniknąć wiele dobrego.

Wodnik 21.I–20.II

Lew 23.VII–22.VIII
Trwa dobry okres astrologiczny dla ciebie. Prawdziwa
siła to umiar, harmonia
i złoty środek. Tego uczymy się przez
całe życie. Dotyczy to m.in. równowagi
między wysiłkiem, a zdrowiem.

Do 22 września nie ufaj
za bardzo swojej intuicji.
Nadmierna ostrożność nie zaszkodzi. Trudne decyzje finansowe
podejmuj z ołówkiem w ręku. Zadbaj o
zdrowie.

Panna 23.VIII–22.IX
Spisz swoje plany. Postaraj
się ich nie zmieniać w
chwilach osłabionej intuicji.
Wszystkie inwestycje będą korzystne.
Zwracaj więcej uwagi na rzeczy piękne.

Ryby 21.II–20.III
Wszelkie decyzje w drugiej dekadzie podejmuj w
porozumieniu z osobami
bliskimi. Nie lekceważ zdrowia. Od czasu do czasu należy przestać się spieszyć.

KRZYŻÓWKA nr 9 z hasłem
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dzie życia i dwukrotnie częściej dotyka
mężczyzn niż kobiet.

W trzeciej dekadzie podejmij ważne decyzje. W
sprawach
wymagających
ich podjęcia poradź się osoby bliskiej lub
sprawdzonego doradcy.

Skorpion 24.X –22.XI

Byk 21.IV–21.V

Zwinnik ogonopręgi (Hemigrammus
caudovittatus)

AKWARIUM

Waga 23.IX–23.X

W tym miesiącu warto rozwiązać z rodziną nagromadzone
sprawy. W drugiej dekadzie
możesz podjąć ważne dla ciebie decyzje.
Troska o zdrowie powinna zająć miejsce
nr 1.
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Wszystkie litery ponumerowane w
prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1- 20 utworzą hasło:
Poziomo: 1) miejscowość w woj.
zachodniopomorskim nad Jez. Nowogardzkim, 5) prądnica prądu stałego, 8)
kłótliwa, złośliwa kobieta, 9) pracownik
redakcji, 10) obecny miesiąc, 11) rzeka,
lewy dopływ Renu, 13) angielski harcerz,
16) jedzenie dla bydła, 20) zjawa, widziadło, 23) kanapka, 24) miejscowość w
Anglii, 25) efekt aromatyzacji nafty, 26)
nimfa morska, półkobieta, 27) związek
organiczny.
Pionowo: 1) nakłanianie, 2) cysticerkoza, 3) dziewczyna występująca w
rewii, 4) świdwa, krzew ozdobny, 5) on
doda, ja też…, 6) np. aresztowania, 7)
producent mioteł, 12) w nim żołnierze,
14) wśród wędlin, 15) ojciec, 17) rodzaj
wagonu, 18) port nad Morzem Czarnym ,
19) produkt mięsny, 21) słowicze śpiewy,
22) powieść Maksyma Gorkiego, 23)
dawniej bar, knajpa .

12

10

Karty
pocztowe
z
dopiskiem
Krzyżówka nr 9 prosimy przesłać na
adres redakcji do 30 września br.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą –ufundowaną przez spółkę Bruno Tassi.
Rozwiązanie
krzyżówki nr 7
Poziomo: 1) litograf, 5) kropka, 8)
szopka, 9) drobinka, 10) guzdrała, 11)
insula, 13) etola, 16) akrab, 20) komuna,
23) motocykl, 24) widzenie, 25) żagiew,
26) newark, 27) owczarki.
Pionowo: 1) Lesage, 2) tworzywo, 3)
gokart, 4) Fedra, 5) kroki, 6) owies, 7)
Kukulska, córka Anny Jantar, 12) noga,
14) Tułowice, 15) Anin, 17) Rydygier,
18) wołacz, 19) oliwki, 21) uczta, 22)
Asnyk, 23) mleko.
Hasło: NESTLE LODY TO
MAGIA.
Nagrodę ufundowaną przez Nestle
Polska SA otrzymuje Cecylia Jasińska.
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