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Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012 – debata prezydencka

Rola i przyszłość spółdzielczości
P

od powyższym tytułem w Pałacu
Prezydenckim w ramach Forum
Debaty Publicznej „Gospodarka
konkurencyjnej Polski”, 11 kwietnia br.
odbyła się konferencja. Spotkanie było
transmitowane na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych portalach
społecznościowych Prezydenta RP.
Debata dotyczyła spółdzielczości produkcyjnej oraz handlowo-usługowej,
zarówno w wymiarze gospodarczym,
jak i lokalnym oraz społecznym. Jak
wiadomo, 2012 rok został ogłoszony
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem
Dokończenie na str. 5

Komitet Obchodów
Fot. Dariusz Gierycz

A Domagalski wita gości. Z lewej E. Grzeszczak – przewodniczący Komitetu
Obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012.
Patrz strona 3

Konkurs redakcyjny

Świadkowie 50-lecia
D

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

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

– Odkąd pełni Pani ważne stanowisko dyrektora Departamentu Promocji
w resorcie rolnictwa, Pani „oczkiem
w głowie” jest ministerialny program
„Poznaj Dobrą Żywność”. Jak są realizowane jego cele?
– Faktycznie ten program, funkcjonujący od 2004 roku i którego znak nosi
ponad 500 produktów żywnościowych
z 85 firm, jest dla nas ogromnie ważny.
Chodzi bowiem o promowanie zdrowego
odżywiania Polaków i eksportu dobrej
żywności za granicę. W programie, który
zmienił nazwę, bo jest obecnie dostępny
także dla przedsiębiorców z całej Unii
Europejskiej, w rzeczywistości biorą
udział firmy polskie, bo same zgłaszają
się do niego dobrowolnie. Są wśród
nich ambitne zakłady mięsne, mleczarskie, piekarnicze, przetwórcze, a także
producenci rolni, sadownicy, wytwórcy
alkoholi i napojów.
Dzięki programowi zdecydowanie
podnosi się jakość produktów żywnościowych, a konsumenci są powszechnie
informowani o przyznawaniu znaków
PDŻ. Przyznaje je na 3 lata Kolegium
Naukowe ds. Jakości Produktów
Żywnościowych powołane przy ministrze rolnictwa.
Miło nam, że do propagowania programu włączają się media i handel, w tym
handel spółdzielczy „Społem”. Przy tej
okazji, za pośrednictwem „Społemowca
Warszawskiego” serdecznie zapraszam
wszystkich spółdzielców, warszawiaków
i przyjezdnych na nasz otwarty festyn

Konkurs Wiadomości Handlowych

P

odczas uroczystej gali w warszawskim
hotelu
Sheraton,
która odbyła się 18 kwietnia br.
ogłoszono wyniki konkursu Market
Roku 2012. To była jego czwarta edycja, zorganizowana przez miesięcznik
Wiadomości Handlowe. Jury złożone z ekspertów branży handlowej,
pod przewodnictwem prof. Witolda
Orłowskiego, wybrało najlepsze sklepy
spożywcze w pięciu kategoriach.
Kilkaset sklepów z całej Polski zgłosiło się do konkursu. Zgłoszenia przysłały
sieci franczyzowe, polskie i zagraniczne
oraz niezależni detaliści. Do finału
zakwalifikowano 25 sklepów w pięciu
formatach: małe sklepy spożywcze (do
100 mkw.), średnie sklepy spożywcze
(101-250 mkw.), duże sklepy spożywcze
(251-800 mkw.), supermarkety (8012500 mkw.), hipermarkety (powyżej 2500
mkw.). Do wszystkich finalistów dotarli
dziennikarze Wiadomości Handlowych,
którzy nie ujawniając się, dokładnie oglądali sale sprzedaży i otoczenie sklepów,
obserwowali zachowanie załogi, niejednokrotnie pytali o opinie napotkanych
klientów, a na koniec wizyty zdradzali
kim są, rozmawiali z właścicielami lub
kierownikami, robili zdjęcia.
Na podstawie tak przygotowanego
materiału 27-osobowe jury, złożone

ministerialny 26 maja, w Dzień Matki, na
terenach SGGW na Ursynowie. Będą tam
liczne degustacje dobrej żywności oraz
występy zespołów ludowych i zespołu
De Mono.
Warto dodać, ze program PDŻ propagujemy na wielu targach i pokazach
w kraju i za granicą, m.in. na dorocznej
Polagrze w Poznaniu i na Grune Woche
w Berlinie, gdzie zwykle polska żywność jest entuzjastycznie witana. Często
też mam okazję odwiedzać polskie
zakłady produkcyjne np. spółdzielcze
mleczarnie w Sokołowie Podlaskim,
Siedlcach, Garwolinie, sadowników w
Dokończenie na str. 2

Market Roku 2012

Zwycięska ekipa sklepu nr 1 „Społem” PSS „Tęcza” we Wrocławiu z prezesem
Robertem Wieliczko.
m.in. z prezesów i członków zarządów
największych firm i organizacji branży
FMCG, w tym sieci hipermarketów i
supermarketów oraz POHiD, wybrało
najlepsze sklepy spożywcze. Niestety,
w tak szerokim składzie jury ponownie
zabrakło przedstawicieli handlu spół-

dzielczego – „Społem” i „Samopomocy
Chłopskiej”.
W formacie małych sklepów wygrała
placówka Odido Agnes w podwarszaDokończenie na str. 2

Komunikat
Rady
Nadzorczej
MAH

W

dniu 23 kwietnia 2012 r. w
siedzibie
„Społem”
WSS
Śródmieście obyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Mazowieckiej
Agencji Handlowej „Społem” Spółka z
o.o., podczas którego Rada Nadzorcza
zajmowała się następującymi tematami:
– przyjęciem
porządku
obrad
Zgromadzenia Wspólników w dniu 28
maja 2012 roku,
– projektem sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2011 roku,
– projektem
planu
finansowego
Spółki na 2012 rok.
Rada Nadzorcza wiele uwagi poświęciła przygotowaniom do Zgromadzenia
Wspólników. Szczegółowej analizie
został poddany plan finansowy Spółki
na 2012 rok oraz plan marketingowy na
2012 rok.
Prezes
Zarządu
Pani
Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła przedstawiła również
sprawy bieżące, takie jak działania MAH
w zakresie prac związanych z przygotowaniem do negocjacji umowy dotyczącej

Rada Nadzorcza i Zarząd w dotychczasowym składzie. Od lewej w pierwszym rzędzie
A. Tylkowska, J. Wójtowicz-Garwoła i G. Gąstał, w drugim rzędzie Zb. Chaciński,
J. Szczękulski, B. Różycki i S. Cerański
energii elektrycznej dla reprezentowanej
grupy spółdzielni oraz współpraca z firmą
„Dawtona”. Omówiła także temat reklamy
telewizyjnej i promocji organizowanych
przez Spółkę w maju 2012 r.
W związku z zakończeniem pracy
zawodowej przez Prezesa Zarządu
„Społem” PSS w Siedlcach Pana
Zbigniewa Chacińskiego pełniącego w

MAH funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza
podziękowała za owocną, wieloletnią współpracę. Życzono Panu
Zbigniewowi Chacińskiemu, aby
czas w chwilach szczęścia trwał jak
najdłużej i aby uśmiech i radość były
nieodłącznym elementem w Jego
życiu.
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Wólce Turowskiej i Grójcu, bartników
w Stróżach, nowe zakłady przetwórcze
Jawo w Częstochowie itd. .
– Jak przebiega realizacja drugiego
ważnego programu promocyjnego,
czyli promowanie produktów regionalnych i tradycyjnych?
– Spełnia on nie tylko istotną rolę w
podnoszeniu jakości żywności, zgodnie
z dyrektywami UE i naszego rządu, ale
i wpływa na rozwój terenów wiejskich,
chroniąc dziedzictwo kulturalne wsi.
Przyczynia się on do zróżnicowania zatrudnienia na terenach wiejskich tworząc
tam pozarolnicze źródła utrzymania, do
zwiększania dochodów rolników, np.
poprzez agroturystykę. Ma to ogromne
znaczenie dla obszarów odległych, o
uboższych warunkach gospodarowania.
Program daje pewność konsumentom, że
kupują żywność bardzo wysokiej jakości,

WSS Sródmieście

W

Swojskie, polskie
Rozmowa z dyrektor Departamentu Promocji
i Komunikacji Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
– dr ANITĄ SZCZYKUTOWICZ
wolną od szkodliwych, chemicznych
dodatków.
Identyfikację i wybór tych wyrobów
ułatwia oznakowanie, pod kątem miejsca
pochodzenia, bądź tradycyjnych specjalności. Za takie uznaje się produkty
wytwarzane co najmniej od 25 lat.
I tak np. w skali całej Unii Europejskiej
mamy już tak sprzedawane: góralski oscypek, podkarpacki miód spadziowy, wiśnie
nadwiślańskie, jabłka grójeckie i łąckie,
miód kurpiowski, wielkopolski rogal
świętomarciński, suska sechlońska /śliwki
wędzone/ i z różnych regionów naszego
kraju: miody pitne, kiełbasę myśliwską
i jałowcową, kabanosy, olej rydzowy /z
lnianki/. Warto też, by nasz handel zainteresował konsumentów, swych klientów,

regionalnymi wyrobami, uznanymi w skali np. województwa mazowieckiego.
– Na koniec pytanie bardziej osobiste: jakie potrawy należą do Pani
najbardziej ulubionych?
– Zawsze z przyjemnością oddaję się
rozkoszom polskiej kuchni. Np. klasyczne zrazy z kaszą i ogórkiem kiszonym,
albo buraczkami. Do tego znany z rodzinnego domu prawdziwy wiejski żurek
z chrzanem. Cenię zwykle regionalne
produkty, wytwarzane według tradycyjnych, sprawdzonych receptur.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:
DARIUSZ GIERYCZ

Zebrania członkowskie

kolejnych
trzech
dniach
11,12,13 kwietnia br. w sali
konferencyjnej Hali Mirowskiej
odbyły się sprawozdawcze zebrania grup
członkowskich.
Frekwencja wyniosła 30 proc. spośród 629 członków Spółdzielni. Na
przewodniczącą dwóch zebrań wybrano przewodniczącą Rady Nadzorczej
Cecylię Przedpełską, a w obwodzie
„Sezamu” obrady poprowadziła Teresa
Sieradzan-Matuszewska. Zarząd reprezentowała prezes Anna Tylkowska i
wiceprezes ds. finansowych Małgorzata
Klimas-Komorowska. Zebrani z dużym
zainteresowaniem wysłuchali sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółdzielni.
Spółdzielnia prowadzi 22 sklepy
i 2 Domy Handlowe „Sezam” i „Hala
Mirowska”. Ponadto 12 placówek położonych bądź to w skupiskach sklepów,
bądź w mało atrakcyjnych miejscach,
wydzierżawiono innym podmiotom gospodarczym na działalność niekonkurencyjną w stosunku do Spółdzielni.
Ogółem powierzchnia handlowa
wszystkich placówek wynosi 9.720
mkw., w tym sprzedaż prowadzona jest
na powierzchni 5384 mkw. Sprzedaż wyniosła 102.982,2 tys.zł. Powodem niższego wykonania planu obrotów przez domy
handlowe są utrudnienia dla klientów
związane z budową metra i rewitalizacją
zabytkowego budynku hali.
Spółdzielnia podjęła wiele działań
marketingowych w celu zwiększenia
i intensyfikacji sprzedaży. W wielu
placówkach dokonano zmiany aranżacji, wymiany sprzętu i urządzeń
chłodniczych, uruchomiono nowe
stoiska i wykonano prace remontowe.
Szczególną uwagę zwrócono na promocję i pokazywanie dobrego wizerunku
spółdzielni poprzez szeroki udział w
akcjach na rzecz mieszkańców stolicy. Spółdzielnia pomaga młodzieży i
dzieciom specjalnej troski, od wielu
lat współpracuje z ośrodkiem dla dzieci
niedowidzących.
Spółdzielnia zatrudnia 481 pracowników, a średnia płaca wyniosła 2842 zł.

Chłodnym okiem

P

Sprawdzamy!

olskie
społeczeństwo i
świat biznesu
w większości coraz
bardziej mają już
dosyć ciągłych kłótni i swarów politycznych. Przekraczają
one często pewne
zwyczajowe
normy minimum
wyrażania się w
sposób parlamentarny, czy nawet normy
przyzwoitości.
W Sejmie padają wzajemne obelgi i
inwektywy z różnych stron ław poselskich. Zastępują one niestety rzeczowe
argumenty i to w sporach o kwestiach
nieistotnych dla gospodarki narodowej
i bytu obywateli. Duża część opozycji,
w swym zacietrzewieniu politycznym
faktycznie wyłączyła się z kontrolnej roli
wobec polityki gospodarczej i społecznej
rządu.
Prezydent Bronisław Komorowski zaapelował teraz nawet o spokój społeczny
w czasie Euro 2012, co ja jako były sportowiec i wierny kibic polskich drużyn
pochwalam.
W tej sytuacji w Business Centre Club
2 kwietnia br. powołaliśmy Gospodarczy
Gabinet Cieni, złożony z ekspertów
różnych dziedzin gospodarki i nie tylko.
Naszym celem nie jest pusta krytyka
działań rządu, ale ich konstruktywne
recenzowanie, a przede wszystkim rekomendowanie zmian sprzyjających rozwojowi naszego kraju, wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm,
a także walce z bezrobociem i szarą strefą. Naszym priorytetem jest przejrzyste
i przyjazne prawo, likwidowanie barier,
utrudniających działalność przedsiębiorcom i funkcjonowanie obywatelom.
Według prof. Leszka Balcerowicza
Polsce grozi realne ryzyko stania się
„sezonową zieloną wyspą”. Na forum
pt. „Zmieniamy polski przemysł” powiedział on niedawno m.in.: – „Bez
nacisku na rządzących w celu zmiany
obecnego kierunku reform stan polskiej
gospodarki będzie się pogarszał. Aby

realnie ocenić perspektywy polskiej
gospodarki nie możemy patrzeć na
czynniki mówiące o tym, jak jest obecnie, ale na takie, które wskazują nam jak
polska gospodarka będzie rozwijać się
w najbliższych latach. A te nie działają
niestety na naszą korzyść”.
Zdaniem profesora zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, które
wskazują na ryzyko załamania gospodarczego idą w złym kierunku. Przyznał,
że w tej chwili trudno dostrzec realne
ryzyko załamania polskiej gospodarki. Są
jednak podstawy do tego, aby obawiać się
o jej dalszy rozwój. - Po pierwsze Polska
miała największy przyrost deficytu budżetowego w krajach naszego regionu.
Gorszy od nas wskaźnik miały jedynie
Grecja, Portugalia i Wielka Brytania zauważył. Według niego na niekorzyść
naszego kraju działają także czynniki
wewnętrzne, takie jak struktura zatrudnienia, stopa oszczędzania czy innowacyjność gospodarki.
Mimo propagandy „zielonej wyspy”
mamy długi i deficyt. Nie mamy podatku liniowego, ale większą składkę
rentową. Chwieją się firmy państwowe,
przestarzała energetyka, tragiczna kolej,
niesprawiedliwy system sprawiedliwości. Rządzą urzędnicy i wadliwe prawo.
Brakuje dialogu społecznego i państwa
obywatelskiego. Mamy przestarzały kodeks pracy, hamujący zatrudnianie, dużo
biedy i nieefektywnej pomocy socjalnej.
Nie wykorzystujemy szansy dziejowej,
tak jak Polska szlachecka, która zmarnowała koniunkturę na zboże.
Donald Tusk powinien stać się żelaznym premierem, jak pani Margaret
Thatcher, której konsekwencji i determinacji może pozazdrościć wielu polityków. Takiego premiera Polska potrzebuje
dziś szczególnie. Premiera, który z żelazną konsekwencją wprowadza reformy
i uzdrawia gospodarkę. Takiego, który
zwalcza szara strefę dziś o wartości 200
mld zł, przy dochodach z tegorocznego
budżetu w wysokości 293,7 mld zł.
Będziemy sprawdzać ten rząd i premiera.
MAREK GOLISZEWSKI

Konkurs Wiadomości Handlowych

Market Roku 2012
Przemawia jedna z najstarszych członkiń Joanna Gadomska.
Na działalność socjalną wydatkowano 715 tys. zł, m.in. na dopłaty do
wczasów pracowników i ich rodzin, zimowiska i paczki świąteczne dla dzieci,
pożyczki mieszkaniowe i zapomogi.
Warunki pracy są dobre i dostosowane
do wymogów bhp. Organizowane są
ciekawe wycieczki zagraniczne i krajowe, z dopłatą dla członków Spółdzielni,
które cieszą się dużym zainteresowaniem. Rada Nadzorcza i Zarząd na
bieżąco współpracuje z Komitetami
Członkowskimi i Kołem Spółdzielczyń.
Na okresowych naradach przekazywane są aktualne informacje o działalności
Spółdzielni.
Członkowie zabierający głos w
dyskusji wykazali dużą troskę o dobro
Spółdzielni. Zwrócono uwagę na promowanie produktów sektora spółdzielczego,
wprowadzenie sprzedaży artykułów

dietetycznych i dostosowywanie zaopatrzenia placówek do potrzeb klientów.
Postulowano dalsze rozszerzanie sprzedaży towarów ekologicznych i intensyfikację sprzedaży. Również kontynuowanie ścisłej współpracy z Mazowiecką
Agencją Handlową i Krajową Platformą
Handlową „Społem”.
Wnioskowano o dalsze realizowanie programu Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi odnośnie promocji
certyfikowanych produktów rolnictwa
ekologicznego, żywności korzystnej dla
zdrowia oraz produktów najwyższej jakości ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
Pozytywnie oceniono wyniki działalności
za rok ubiegły i wyrażono podziękowanie
dla Zarządu i pracowników.
Tekst i foto:
IRENA CHOJNOWSKA

Grupa społemowców podczas uroczystości.
Dokończenie ze str. 1

wskim Halinowie. Wśród średnich
sklepów – Delikatesy Centrum w
Korzennej (woj. małopolskie). W kategorii duży sklep – Euro Sklep w Białej
Podlaskiej. Następnie w kategorii
supermarketów – zwyciężyła Alma na
warszawskich Skoroszach. Natomiast
najlepszym hipermarketem w Polsce
został Real we Włocławku.
Wśród 25 finalistów znalazły się dwie
placówki społemowskie. Są to: w kategorii dużych sklepów Supermarket nr 1
„Społem” PSS „Tęcza” we Wrocławiu
oraz w kategorii supermarketów
– Supermarket „Szymonek” „Społem”
PSS w Zakopanem. Gratulujemy!
Wrocławski sklep o powierzchni
ponad 500 mkw. działa w otoczeniu
dużej konkurencji dwóch Biedronek,
Lidla i Netto, a mimo tego osiąga obrót
z metra kwadratowego niemal 1650 zł
miesięcznie. Jak mówiła mi jego kierowniczka Iwona Cieślak, a potwierdza
to prezes „Tęczy” Robert Wieliczko,
to wynik zwiększenia asortymentu do
14,5 tys. artykułów oraz przejrzystych
cen i atrakcyjnych akcji promocyjnych. Dostrzegli to dziennikarze
i jurorzy konkursu, na tle setek innych
placówek.
Powiększenie asortymentu dotyczyło
artykułów najbardziej poszukiwanych,
półki ze zdrową żywnością oraz poszerzenia oferty artykułów świeżych. W

tęczowych kolorach, zielonym, żółtym i
pomarańczowym klient łatwo znajdzie
promowane tego dnia towary. Własna
hala targowa i uzgodniona symbioza z
najemcami, sprzyjają sukcesowi.
Podczas uroczystej gali Market Roku
2012 redakcja „Wiadomości Handlowych”
już po raz dziesiąty przyznała nagrodę
Złotego Orzecha dla wybitnej postaci handlu i hurtu FMCG. Tym razem trafiła ona
do Leszka Bacia, prezesa firmy Bać-Pol,
dystrybutora artykułów FMCG i operatora
sieci SPAR w Polsce. W tym roku po raz
pierwszy uczestnicy konkursu (kandydujące sklepy) wskazali również najlepszego
dystrybutora produktów FMCG. Został
nim Tradis. Galę uświetnił na koniec występ Małgorzaty Ostrowskiej.
Obserwując prezentowane filmy i
charakterystyki nagrodzonych placówek, nie można oprzeć się wrażeniu, że
sklepy społemowskie wcale nie ustępują wybranej czołówce handlowej, a nawet w pewnych przypadkach przewyższają ich elegancję, funkcjonalność,
innowacyjność, dbanie o klienta. Np.
w sklepach warszawskiego „Społem”
coraz powszechniej stosuje się ekrany
reklamowe, klimatyzację, łagodne
tło muzyczne, pokazy kulinarne, degustacje itp. Szkoda tylko, że w swej
skromności nie zgłaszamy się do konkursów… tak jak np. „odpuściła” sobie
w tym roku PSS Grodzisk Mazowiecki,
nagradzana w ubiegłych latach.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ
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l MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI 2012 l
KRS

Śniadania na Jasnej

K

olejne, już drugie „Śniadanie
na Jasnej” to nietypowa konferencja prasowa, czyli luźne,
swobodne spotkanie z dziennikarzami działaczy spółdzielczych różnych
branż pod egidą Krajowej Rady
Spółdzielczej. W Międzynarodowym
Roku Spółdzielczości 2012, także w tej
formie popularyzuje się polska spółdzielczość wobec mediów i ich odbiorców. 26 kwietnia br. w siedzibie KRS z
dziennikarzami spotkali się m.in. prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski,
jego zastępca Stanisław Śledziewski,
dr Paweł Borecki z Wydziału Prawa
UW i red. Jerzy Domański – prezes
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, który prowadził spotkanie. Po jego zakończeniu śniadanie serwowała GS SCh
Żukowo, ze znakomitymi wyrobami
masarskimi.
Alfred Domagalski na wstępie
nawiązał do niedawnej debaty o spółdzielczości u prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Wskazał, że o ogromnych obszarach niewiedzy w tym względzie świadczy udział w debacie części
ekspertów, którzy nie mieli podstawowej
wiedzy o obecnej spółdzielczości, lecz
opierali się na negatywnych stereotypach, powstałych w wyniku deformacji
w okresie PRL. Ta rzetelna wiedza, której
niestety powszechnie brakuje, ma istotne
znacznie przy podejmowaniu prac legislacyjnych nad prawem spółdzielczym.
Podobne stanowisko wygłosił dr
Paweł Borecki z Wydziału Prawa UW.
Skrytykował niespójność przepisów w

zakresie spółdzielczości i przyjmowanie
doraźnych ustaw pod wpływem nacisku
różnych silnych grup interesu, przeciwnych spółdzielczości, jak np. deweloperów przeciwko spółdzielniom mieszkaniowym, czy bankowców komercyjnych
przeciwko SKOK-om. Prawodawcy nie
dostrzegają istotnego znaczenia ruchu
spółdzielczego nie tylko dla gospodarki,
ale dla aktywizacji regionów i słabszych
ekonomicznie obywateli, w zakresie kultury i integracji społecznej. Postulował
przyjęcie przez wszystkie siły polityczne
Kodeksu Spółdzielczego, sprzyjającego
rozwojowi tego ruchu.
Następnie wypowiadali się przedstawiciele różnych branż spółdzielczych,
ukazując ich problemy, szanse i zagrożenia. Najwięcej głosów było ze spółdzielni
mieszkaniowych, które dały Polakom
ponad 3 miliony mieszkań, w których
zamieszkują do dzisiaj. Dziś te spółdzielnie są zagrożone kolejną ustawą, której
projekt zgłosili posłowie rządzącej PO.
Chcą oni ich likwidacji na rzecz wspólnot
mieszkaniowych. Wypowiadali się na ten
temat m.in. prezesi SM z Warszawy.
Z kolei Andrzej Anulewicz z KZRS
SCh mówił o potrzebie mówienia prawdy
o spółdzielczości wobec władzy i społeczeństwa. Podobnie o potrzebie zmiany
mentalności polityków mówiła Anna
Tylkowska z WSS Śródmieście, podkreślając znaczną aktywność członków
spółdzielni „Społem”, którzy żywo
interesują się jej działalnością.
Walory społeczne spółdzielczości
podnosili Kazimierz Wolczyk ze spółdzielczości inwalidzkiej,
Waldemar
Rolewski z Warszawskiego Banku
Spółdzielczości i Jan Kotecki z internetowego radia Wnet.
W podsumowaniu spotkania red. Jerzy
Domański stwierdził, że spółdzielcy się
budzą aby aktywnie informować społeczeństwo i władze o swoich sprawach.
Prezes Alfred Domagalski natomiast wyraził nadzieję, że dzięki systematycznej
współpracy spółdzielców z mediami uda
się przezwyciężyć negatywne stereotypy,
co dopomoże rozwojowi spółdzielni.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Komitet Obchodów

W

związku z ustanowieniem
przez ONZ roku 2012
Międzynarodowym Rokiem
Spółdzielczości, 12 kwietnia br. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w
Warszawie, odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Krajowego Komitetu
Obchodów tego Roku.
Przybyłych
powitał
Alfred
Domagalski, prezes Zarządu KRS, który
nawiązał do wartości oraz zasad spółdzielczości. Podkreślił, że to właśnie
z nich wynika potrzeba odstąpienia od
podwójnego opodatkowania spółdzielni,
czy też zachowanie autonomii i niezależności spółdzielczości. Nowe projekty
prawa o spółdzielniach oraz o spółdzielniach mieszkaniowych, których autorami
są znów posłowie PO, mogą zagrozić
spółdzielczości, a spółdzielnie mieszkaniowe zlikwidować.
– Powinniśmy tworzyć lepszy klimat wokół spółdzielczości – apelował
prezes Domagalski. Wspomniał, że
w całym świecie spółdzielczość jest
szanowana i wspierana przez rządy, z
którą związany jest blisko miliard ludzi.
Inaczej niż w naszym kraju. Spółdzielnie
upowszechniają własność a nie koncentrują. Dywersyfikują rynek, dają szanse
słabszym.
Następnie zebrani przez aklamację
wybrali przewodniczącego Komitetu,
którym został wieloletni działacz spółdzielczy, a obecnie wicemarszałek Sejmu
Eugeniusz Grzeszczak. Jemu też jako
pierwszemu prezes Alfred Domagalski
uroczyście wręczył medal wybity
z okazji Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości.

Przewodniczący Komitetu omówił
najpierw swoje działania spółdzielcze, a
następnie trudny proces tworzenia ustawy
dotyczącej spółdzielczości. Marszałek
Grzeszczak podkreślił, że wszelkie dotychczas podejmowane próby tworzenia
dobrego prawa spełzły na niczym, dlatego
ważne jest, że w raporcie rządowo-spółdzielczym stworzonym w 2011 r. określono bariery dotyczące spółdzielczości.
Zadał też pytanie: – czy Państwo świadomie postawiło te bariery? Nawiązał
do wizerunku spółdzielczości, która
często kojarzona jest z czasem PRLu.
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
jest doskonałą okazją, by promować idee
spółdzielcze. Mówca uznał za ważne, by
rozmawiać o spółdzielczości. „Mówmy
jako spółdzielczość i oczekujmy reakcji”. Proponował, aby postulować nie
preferencje, tylko usuwanie barier dla
spółdzielni. Wspomniał, iż spółdzielnie
zatrzymują kapitał lokalnie, w kraju, a
nie go wywożą.
Uczestniczący
w
posiedzeniu
Komitetu Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS,
zwrócił uwagę na istotną rolę mediów
– „nie mówmy o sobie, do siebie”. Jak
na razie sytuacja wygląda tak, że „świat
wie lepiej, jak nas urządzić”. Czego
konsekwencją jest odrzucanie przez
PO kolejnych korzystnych projektów
ustaw, a forsowanie niszczących, co
zastopowała na szczęście w poprzedniej
kadencji „tęczowa koalicja” posłów PiS,
SLD i PSL.
Podczas drugiej części posiedzenia, głos zabierali zaproszeni goście.
Deklarowali wsparcie dla spółdzielczości,
m.in. posłowie Jerzy Rębek z Solidarnej
Polski, Krystyna Ozga z PSL oraz Tomasz
Kalita z SLD i Henryk Wujec z Kancelarii
Prezydenta. Ich wypowiedzi dotyczyły
między innymi propagowania otwartości
spółdzielczości na inne środowiska, jej
edukacyjnej roli oraz podjęcia działań, aby
też po 2012 r. rozwijała się.
Goście otrzymali monografie „Spółdzielczość Polska”, która na wniosek jednego z przemawiających zostanie również
przekazana jednostkom rządowym.
Opr. DG

Debata prezydencka
Dokończenie ze str. 1

Spółdzielczości, a prezydent Bronisław
Komorowski objął obchody w Polsce
Honorowym Patronatem. Debacie przewodniczył sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta min. Olgierd Dziekoński.
– Chcemy odpowiedzieć na pytania:
czy spółdzielczość w dzisiejszym świecie
– świecie pieniądza, globalnego kapitału
ma szanse; czy ludzie, którzy chcą współpracować w ramach swoich spółdzielni
mogą w ten sposób przeciwstawić się
dużym korporacjom międzynarodowym?
Ale jednocześnie chcemy zwrócić uwagę,
że spółdzielczość w Polsce, która zrzesza
ponad 4 mln członków produkuje jedynie 1 % PKB, a w Europie jest to 6%,
pojawia się więc pytanie o efektywność
– zapowiadał wcześniej min. Olgierd
Dziekoński.
Prezydent Bronisław Komorowski,
który uczestniczył w dyskusji, podkreślił, że sektor spółdzielczy generuje
tylko 1% PKB, a w Europie to jest ok.
6%. Dlatego, jak dodał, trzeba szukać
optymalnych rozwiązań zwiększających znaczenie i zysk w tym obszarze.
Powiedział, że w Polsce funkcjonuje ok.
9 tys. spółdzielni w 15 różnych branżach;
ok. 4,5 mln Polaków należy do spółdzielni branżowych – banków spółdzielczych,

Stanisława Wojciechowskiego, który w
latach międzywojennych był liderem
spółdzielczości „Społem”. Kwestię spółdzielczości mieszkaniowej wyłączył ze
swoich rozważań, sugerując, że powinien
to być temat osobnej debaty. Wspomniał
o kłopotach spółdzielczości spożywców,
która jego zdaniem „zagubiła tradycje”.
Zajął się szczególnie historią spółdzielczych zakładów ubezpieczeń wzajemnych, krytykując obecne SKOKi.
Prezes Alfred Domagalski, nawiązując
do zasad i wartości spółdzielczych, zaznaczył, ze w komercyjnym biznesie nie mają
zastosowania. Stwierdził też: „Między
zasadami a prawodawstwem jest zbyt duża
luka, co sprawia, że spółdzielnie już nie
są spółdzielniami, chociaż jeszcze nie są
spółkami”. Postawił też zasadnicze pytanie
– czy państwo powinno być zainteresowane
dobrą kondycją i pozycją spółdzielczości,

A. Anulewicz i St. Śledziewski wymieniają wrażenia z lektury „Społemowca
Warszawskiego”.
spółdzielni rolniczych, a 3,5 mln należy
do spółdzielni mieszkaniowych.
Prezydent dodał, że przy porównywalnym poziomie zatrudnienia w Polsce
i UE: w naszym kraju 2% ogółu zatrudnionych, a w Unii 2,5 % ogółu zatrudnionych – sektor spółdzielczy w Polsce
generuje tylko 1% PKB, a w Europie
ok. 6 %. – To skala problemu przed
jakim stoimy – powiedział Bronisław
Komorowski. – Jeżeli gdzie indziej jest
większa rola, wpływ, znaczenie i większy
zysk spółdzielni, to warto rozmawiać i
szukać optymalnych rozwiązań – dodał.
Prezydent podkreślił także, że nasz kraj
był w sposób tradycyjny jedną z kolebek
spółdzielczości, choć – jak dodał – za
pierwszą nowoczesną spółdzielnią uważa
się założone 1844 roku przez robotników
w Anglii Stowarzyszenie Sprawiedliwych
Pionierów.
Zauważył, że można przypomnieć
różne, bardzo ciekawe elementy tradycji
spółdzielczej w Polsce – jak np. Bank
Spółdzielczy w Brodnicy, który w tym
roku obchodzi 150-lecie, ale można
sięgać dalej – do Hrubieszowskiego
Rolniczego Towarzystwa Wspólnego
Ratowania się w Nieszczęściach – inicjatywy podjętej przez ks. Stanisława
Staszica już w 1816 roku.
– Mamy więc piękne tradycje
spółdzielczości z różnych okresów
– zaznaczył prezydent. – Bardzo liczę,
że dzisiejsze forum będzie okazją do
dyskusji w gronie ekspertów i osób zainteresowanych tematem spółdzielczości
produkcyjnej, handlowo-usługowej oraz
różnych form spółdzielczości na poziomie lokalnym, także w gronie entuzjastów spółdzielczości – dyskusji o tym
co można przenieść do przyszłości z tego
bogatego doświadczenia i dziedzictwa
ruchu spółdzielczego – podkreślił.
Uczestnicy debaty wysłuchali następnie referatów: publicysty Stefana
Bratkowskiego o znaczeniu i roli spółdzielczości w II RP i w PRL, dyr. Dep.
Badań Społecznych i Warunków Życia
GUS dr Sławomira Nałęcza o potencjale
ekonomicznym i społecznym spółdzielczości w III RP, prezesa Zarządu KRS
Alfreda Domagalskiego o międzynarodowych zasadach i wartościach spółdzielczych, a praktyce działania, dyr. Instytutu
Nauk o Państwie i Prawie UW prof.
Huberta Izdebskiego o nowym otwarciu
– co zmienić dla rozwoju i realizacji pełnego potencjału spółdzielczości.
Red. Stefan Bratkowski wspominał
aktualność idei drugiego prezydenta RP

czy też bardziej lub mniej świadomie przyczyniać się do jej wyrugowania z systemu
społeczno-gospodarczego. Samokrytycznie
dodał, iż ruch spółdzielczy trzeba odmłodzić, bowiem znacznie postarzały się jego
szeregi w ciągu 20-lecia.
Dr Sławomir Nałęcz wskazał na
główne tendencje – najczęściej spadkowe – charakteryzujące spółdzielczość,

ale dla przeciwwagi wymienił jej atuty:
nie najgorsze płace, wyższy niż w prywatnych firmach odsetek zatrudnionych
kobiet, a także osób niepełnosprawnych
i starszych. Pochwalił zakorzenienie
spółdzielczości na wsi i w małych miejscowościach, wreszcie zwrócił uwagę na
demokratyczne formy zarządzania spółdzielczym przedsiębiorstwem, w którym
uczestniczą pracownicy – co jest niespotykane w innych formach biznesu.
Prof. Hubert Izdebski podkreślił
inne ważne cechy sektora spółdzielczego
– troskę o lokalne środowisko i realizację celów społecznych, które wynikają z
zasady prymatu człowieka nad kapitałem.
Zdaniem profesora, spółdzielnia to szczególna forma spółki z cechami stowarzyszenia. Na pewno nie sprzyja jej rozwojowi zbyt rozproszone prawo spółdzielcze,
które trzeba na nowo uchwalić.
Redaktor naczelny „Polityki” Jerzy
Baczyński, do niedawna pisma spółdzielni dziennikarskiej, przekształconej
w spółkę, powiedział m.in., że spółdzielczość „nie rozliczyła się dotąd z okresu
PRL”, a miarą jej odnowy byłoby powstawanie nowych spółdzielni w sposób
spontaniczny i oddolny.
Podsumowując dyskusję, prezydent
Komorowski stwierdził, że spółdzielczości przydałoby się nowe otwarcie,
aby zachować zasady i ideę ruchu w celu
spożytkowania zdobytych doświadczeń,
choć nie wszystkie są warte kontynuacji.
Jako przykład godny upowszechnienia
prezydent wymienił spółdzielnie socjalne, stwarzające przede wszystkim szansę
na powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy
osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym. – Nie trzeba galwanizować
starych naleciałości, ale ratować to, co
nowe i dobre – powiedział.
Odpowiadając niejako na postulat w dyskusji wicemarszałka Sejmu
Eugeniusza Grzeszczaka, prezydent obiecał wsparcie w pracach nad uregulowaniem ustawowym formuły spółdzielczej.
Oprac. D.G.
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Maria Dąbrowska
– Pionierka „Społem”
W

rozwoju
spółdzielczości
spożywców „Społem” na
ziemiach polskich w I połowie XX wieku pionierską 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 organizacyjnymi.
Był to w historii spółdzielczości polskiej jedyny okres wyraźnej inspiracji
i wpływu kobiet na kształtowanie się
powstającego ruchu spółdzielczego, na
konkretyzację jego celów i na formułowanie metod działalności. Te pionierki
torowały drogę do bardziej masowego
wiązania się kobiet z ideą spółdzielczą w
późniejszych latach.
Przypominamy
obecnym
spółdzielcom te trzy wybitne pionierki
naszej spółdzielczości i ich dorobek,
z którego możemy czerpać dzisiaj i
jutro. Zacznijmy od Marii Dąbrowskiej
– pisarki, która – zgodnie z jej poglądem
pisarza i artysty – „nie tylko wyraziła
epokę, ale i miała jej coś do powiedzenia”. Nie tylko pisała o spółdzielczości,
ale swoją pracą wpływała na kształt
tworzącej się koncepcji polskiego ruchu spółdzielczego. Antoni Słonimski
pisał o niej, że „nikt od czasów Stefana
Żeromskiego nie miał wśród pisarzy takiego autorytetu moralnego”.

Młodość
i zauroczenie ideą
Maria Dąbrowska, z domu Szumska,
urodziła się 6 października 1889 r.
w Russowie, w ówczesnej guberni
kaliskiej. Pochodziła ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Była córką Józefa
Szumskiego i Ludomiry z Gałczyńskich.
W dzieciństwie wychowywała się we
dworze w Russowie. Jako jedyna z
pięciorga dzieci Szumskich otrzymała staranne wykształcenie. Po latach
szkolnych spędzonych na pensji pani
Semadeniowej w Kaliszu i w rosyjskim
gimnazjum, uczyła się w szkole Pauliny
Hawelke w Warszawie, gdzie zdała
maturę.
W 1907 r., Maria w wieku 18 lat,
wyjechała do Lozanny w Szwajcarii
na studia przyrodnicze. Po roku pobytu
w Szwajcarii przeniosła się do Belgii,
gdzie kontynuowała studia przyrodnicze na brukselskim Université Libre,
a równocześnie uczęszczała na wykłady z dziedziny nauk społecznych i
filozoficznych w Université Nouvelle,
zorganizowanym przez socjalistów
belgijskich.
W czasie studiów w Brukseli zetknęła
się ze spółdzielczością. Zachwyciła ją
działalność robotniczych spółdzielni w
Brukseli i w Gandawie. Widziała w nich
wzór do organizowania na ziemiach polskich działalności gospodarczej na rzecz
warstw upośledzonych gospodarczo w
powiązaniu z pracą oświatowo-wychowawczą.

Wstąpiła do założonej przez Edwarda
Abramowskiego w Brukseli postępowej
organizacji studenckiej – Towarzystwa
im. Joachima Lelewela, w której z inicjatywy Marii Orsetti powołano Sekcję
Kooperatystyczną, organizującą kursy
spółdzielcze dla studentów polskich w
Belgii. Została też członkiem, drugiej
pod względem wielkości, belgijskiej
spółdzielni spożywców „Maison du
Peuple” w Brukseli.
Jej zainteresowania spółdzielczością
spotęgowały się i umocniły w kontakcie
z Edwardem Abramowskim, którego filozofia społeczna pozostawiła trwały ślad
w jej całej działalności publicystycznej i
pisarskiej.
W
Brukseli
poznała
Mariana
Dąbrowskiego, starszego od niej publicystę, działacza niepodległościowego i
członka PPS, zaprzyjaźnionego z Józefem
Piłsudskim. Została jego żoną.
Maria Dąbrowska swoją spółdzielczą
działalność rozpoczynała od zamieszczania na łamach prasy krajowej informacji o robotniczych spółdzielniach w
Belgii. Pisywała do „Gazety Kaliskiej”,
„Zarania”, „Prawdy”, „Przedświtu”
i „Kuriera Lwowskiego”, później do
„Tygodnika Polskiego”.
Pierwszym jej znaczącym artykułem o
spółdzielczości był opublikowany w 1910
r. w „Zaraniu”, w cyklu korespondencji z
Belgii, artykuł pt.: „O stowarzyszeniach
spółdzielczych, czyli o kooperatywach”.
Ukazywał się on w odcinkach w kolejnych numerach tego pisma.
Używała różnych pseudonimów,
najczęściej: Jan Stęk, Marek Cichy,
Maria Nowa (po ślubie z Marianem
Dąbrowskim), Brat Jan. Niektóre artykuły były opatrzone inicjałami, nie zawsze
odpowiadającymi literom jej imienia i
nazwiska.
Po powrocie do kraju w 1912 r.
nawiązała współpracę z czasopismem
„Społem”, redagowanym wówczas przez
Stanisława Wojciechowskiego. Przesłane
do redakcji artykuły, napisane jeszcze
w Brukseli, drukowano w „Społem” od
lutego 1913 roku. Wcześniej, w listopadzie 1912 r., zaproszono ich autorkę do
komitetu redakcyjnego. Współpraca ze
„Społem” rozwinęła się bardzo intensywnie w latach 1913-1914 i trwała następnie
jeszcze w okresie 1917-1918.
W lipcu 1913 r. Towarzystwo
Kooperatystów przyznało jej stypendium na wyjazd do Anglii, aby studiowała tam teorię i praktykę ruchu
spółdzielczego. Przed wyjazdem pozostawiła w redakcji „Społem” rękopisy
dwóch broszur: „Finlandia – wzorowy
kraj kooperacji’ i „Kooperatyzm we wsi
belgijskiej”, które ukazały się w kwietniu 1913 r. nakładem Towarzystwa
Kooperatystów. W maju 1914 r. Maria
Dąbrowska została wybrana do Zarządu
Towarzystwa i z jego ramienia rozpoczęła wyjazdy do różnych ośrodków na
terenie kraju z prelekcjami na tematy
spółdzielcze.
W 1914 r., w „Społem” i w „Zaraniu”,
Maria Dąbrowska opublikowała swoje
wyznanie wiary w sprawie udziału kobiet w spółdzielczości: „U nas w Polsce
jedyne prawie pole do pracy społecznej
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najnowszym Magazynie „VIP” ukazał się wywiad z Marią
Wawrzaszek-Gruszką – prezesem Zarządu „Społem” PSS
„Robotnik” w Zamościu, pt. „Etyka właściwą drogą rozwoju”, który przeprowadziła red.Justyna Franczuk. We wstępie do
wywiadu czytamy: „‹Społem› Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Robotnik” z Zamościa każdego
roku rozkwita coraz bardziej.
Wszystko za sprawą prowadzonej
polityki, opartej na rzetelności,
solidności, społecznej odpowiedzialności biznesu, a także dzięki
kompetentnym pracownikom”.
– Obecny rok rozpoczęli
Państwo otrzymaniem certyfikatu Solidna Firma 2011. Czy łatwo jest
w dzisiejszych czasach prowadzić działalność pod hasłem solidarności
i rzetelności?
– To prawda, ale otrzymaliśmy również Gazelę Biznesu 2011 i Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2011. Oznacza to, że prowadzimy
swoją działalność pod hasłem solidarności, rzetelności i uczciwości
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Funkcjonowanie zgodnie z zasadami etyki w biznesie jest właściwą drogą rozwoju firmy.
Korzyści, jakie płyną dla nas z tego tytułu, to większe zaufanie klientów
do naszej oferty i dostawców do współpracy z nami, a także dodatkowa promocja w prasie i internecie. Do tego należy dodać zadowolenie
pracowników, szczególnie gdy podkreśla się ich wkład w rozwój firmy.

to kooperacja. Na tym polu brak jeszcze
dziś kobiet. Tymczasem rosną na nim
owoce jakby dla nich stworzone. Tam
mogą one nabywać oświatę społeczną,
uczyć się organizacji – nadto one tylko
mogą należycie wyzyskać korzyści płynące z kooperacji, bo one czynią zakupy
i prowadzą gospodarkę domową, którą
właśnie chcemy oprzeć na spółdzielczości”. Jeszcze wcześniej, w 1913 r., pismo
dla kobiet „Bluszcz” opublikowało jej
artykuł propagujący korzyści wynikające
z udziału kobiet w działalności spółdzielczej.
W końcu 1915 r. powołano ją w skład
komitetu redakcyjnego dwutygodnika
„Polska Ludowa” – organu powstałego
właśnie PSL „Wyzwolenie”. Zamieszkała
wówczas w Lublinie i publikowała w
tym piśmie artykuły na tematy spółdzielcze, wygłaszała odczyty dla słuchaczy uniwersytetów ludowych, a na
zaproszenie Wandy Papiewskiej – znanej
działaczki Lubelskiego Stowarzyszenia
Spożywczego, wygłosiła w 1916 r. 6
prelekcji na temat historii ruchu spółdzielczego.
Po roku Maria Dąbrowska powróciła
do Warszawy i równocześnie wznowiła
opracowywanie tematów spółdzielczych, chociaż w latach 1917-1918, w
latach ważnych wydarzeń historycznych,
głównym nurtem jej pracy była historia
Polski.

Praca
w wolnej Polsce
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., tworzenie się młodego
państwa polskiego, konieczność wniesienia przez każdego obywatela własnego
wkładu w budowę nowego życia kraju
– to były wówczas dla Dąbrowskiej sprawy najważniejsze.
W marcu 1919 r. wstąpiła do służby
państwowej, najpierw jako referent w
tworzącym się resorcie rolnictwa i dóbr
państwowych, potem w wydziale reform
agrarnych i wydziale prasowo-wydawniczym, jednocześnie angażując się w
twórczość publicystyczną. Przez jakiś
czas pracowała też w Głównym Urzędzie
Ziemskim.
W 1919 r., decydując się na drogę
literacką, ze współpracy ze Związkiem
nie zrezygnowała. W 1920 r., nakładem Związku, wyszła jej broszura pt.:
„Spółdzielczość zwyciężająca. Dzieje
angielskiej Hurtowni Stowarzyszeń
Spożywców”, a w 1921 r. – „Sprawa
mieszkaniowa a kooperacja”. Ponadto
w czasopiśmie „Spólnota”, wychodzącym od początku 1921 r. pod redakcją
Mariana Rapackiego, publikowała w
ciągu 1921 r. szereg krótkich opowiadań
popularyzujących idee spółdzielczości.
Złożyły się one na tom pt.: „Gałąź czereśni”, wydany w 1922 r. przez Związek
Polskich Stowarzyszeń Spożywców.
W latach 1923-1924 „Spólnota zamieściła cykl jej artykułów pod wspólnym
tytułem: „Codzienna praca”. W 1925 r.
ukazały się zebrane artykuły o Edwardzie
Abramowskim pt.: „Życie i dzieło
Edwarda Abramowskiego”.

W następnych latach Maria Dąbrowska
skoncentrowała się na pracy literackiej.
Wówczas całkowicie poświęciła się pisaniu powieści „Noce i dnie”. Wielokrotnie
porusza w niej tematy spółdzielcze, podkreślając wielkie walory wychowawcze
spółdzielczości.
Pochłonięta pracą pisarską, wracała
jednak do działalności publicystycznej.
Na początku lutego 1936 r. przyjęła zaproszenie „Społem” Związek Spółdzielni
Spożywców RP do objazdu różnych
ośrodków spółdzielczych, co odnotowała w prowadzonym systematyczne
„Dzienniku”.
Zwiedziła wówczas m.in. Zakłady
Wytwórcze „Społem” w Kielcach,
fabrykę czekolady i cukierków we
Włocławku, a potem przemysłowe zakłady rybne założone przez
Zjednoczenie Rybaków i „Społem” w
Gdyni. Odbyła podróż do Łodzi, a następnie do Katowic, czego plonem był
artykuł „Śląsk spółdzielczy”, zamieszczony w „Wiadomościach Literackich”.
W czasie pobytu w Sosnowcu opracowała pogadankę „Kilka słów o spółdzielniach spożywców” dla rozgłośni
radiowej w Katowicach. W następnym
roku pisarka zwiedziła warszawskie
placówki spółdzielcze i opisała je w
artykule „Spółdzielczość w Warszawie”.
W podróży do Lublina, Hrubieszowa i
Krasnegostawu, a później do Lwowa,
Dubna i Równego pisarka zebrała dalszy
materiał.
Od grudnia 1937 r. pracowała nad
problemami spółdzielczymi, w wyniku czego powstała książka „Ręce
w uścisku”, wydana w 1938 r., w
której autorka przedstawiła historię
spółdzielczości, jej cele, zadania i perspektywy rozwoju. Zaprezentowała tu
tezę, że do istotnych cech gospodarki
spółdzielczej należą: podporządkowanie celów egoistycznych interesowi
społecznemu, zastąpienie wolności
nieograniczonej, charakterystycznej
dla kapitalizmu, wolnością zorganizowaną i odpowiedzialną, ukrócenie
chaosu gospodarczego przez ład gospodarki uporządkowanej, przewidującej i planowanej. Spółdzielczość to
– według Dąbrowskiej – piękna idea
„łącząca ludzi pod bratnim, godnym
człowieka znakiem rąk splecionych
w uścisku”, która „przetrwa zwycięsko czekające ją twarde i gorzkie
doświadczenia”.
Maria Dąbrowska pozostała wierna
swoim dawnym przekonaniom o potrzebie włączania się najszerszych rzesz
kobiet do działalności spółdzielczej.
Kiedy w czerwcu 1939 r. ukazał się jednodniówka pt. „Spółdzielczyni”, organ
Ligi Kooperatystek w Polsce, Dąbrowska
wsparła ją swoim artykułem. Jeszcze raz
przyzywała kobiety do udziału w ruchu
spółdzielczym: „spółdzielczość to siła
cicha i nieefektowna. Jest jednak w niej
heroizm i to ów rodzaj heroizmu, który
jest Polakom jak najbardziej potrzebny
– heroizm wytrwałego uporu, cierpliwości i solidności”. Na dwa miesiące przed
wybuchem II wojny światowej słowa te
miały swoją wagę.

To wszystko powoduje, że łatwiej jest prowadzić firmę w dzisiejszych
trudnych czasach, w obecności ogromnej konkurencji i przy odczuwalnych skutkach kryzysu gospodarczego.
– Co wpływa na wysoki poziom Państwa placówek? Czy ich oferta
zjednuje szerokie grono odbiorców?
– Na wysoki poziom naszych placówek handlowych wpływa wiele
czynników. Po pierwsze są to wysokie nakłady inwestycyjne i nowoczesne wyposażenie. Po drugie, bogata
oferta towarowa, w tym tzw. branż
świeżych: mięsa, wędlin, nabiału,
owoców, warzyw itd. Po trzecie –
jakość towarów. Dużym magnesem
jest pieczywo własnej produkcji,
bardzo chwalone przez klientów.
Po czwarte – jakość świadczonych
usług, uzyskiwana dzięki stabilnej i wykwalifikowanej kadrze. Jeżeli do
tego dodamy czynnik dobrych lokalizacji sklepów i duży udział sprzedaży na Kartę Klienta „Społem”, to łącznie to wszystko zjednuje nam
szerokie grono odbiorców oferty naszej spółdzielni.
– Jakie są Państwa najbliższe cele strategiczne? Czy po ekspansji na
rynek tomaszowski planowane są sklepy w innych miastach?
– Bacznie obserwujemy rozwój handlu w Zamościu, ale również
w okolicznych miastach. Ekspansja na rynek tomaszowski należy
do bardzo udanych. W naszych planach są nowe placówki w innych
miastach. Warunek jest tylko jeden – dobra lokalizacja. W przypadku
jej pozyskania przystąpimy do budowy bądź uruchomienia w gotowym
lokalu nowych sklepów.

Głos z Zamościa

W czasie
II wojny światowej
W czasie okupacji niemieckiej
społemowcy otoczyli opieką Marię
Dąbrowską i jej przyjaciela Stanisława
Stempowskiego. „Społem” ZSS w
Warszawie zaangażował ją jako „młodszą
instruktorkę”. Zapewniło jej to stałą pensję i deputat żywnościowy oraz niemiecką Arbeitskartę. Do tego dochodziła możliwość zakupu węgla i drewna po cenach
urzędowych. Nie było to fikcyjne zatrudnienie. Maria Dąbrowska uczestniczyła
w zjazdach spółdzielczych w Rzeszowie
i Częstochowie, przygotowywała materiały na tematy spółdzielcze, wygłaszała
pogadanki na kursach spółdzielczych, odwiedzała szkoły rolnicze z wykładami o
spółdzielczości. Własne przeżycia z tego
okresu zawarła w napisanej po wojnie
powieści „Miało się ku świtaniu”.
Powstanie Warszawskie w 1944
r. Maria Dąbrowska ze Stanisławem
Stempowskim oraz Anną i Jerzym
Kowalskimi przeżyli w piwnicy domu
przy ul. Polnej 40. W dniu 2 października opuścili płonącą stolicę. Jak wielu
warszawskich uchodźców dotarli do
Podkowy Leśnej, zatrzymując się ostatecznie w szkole rolniczej w Dąbrowie
Zduńskiej. Pisarce z mieszkania na
Polnej udało się ocalić rękopisy, maszynę
do pisania i kilka pamiątek.

W rzeczywistości
Polski Ludowej
Sposób, w jaki Polska Ludowa weszła na drogę socjalizmu, a następnie
poczynania władzy ludowej w pierwszych latach powojennych spotkały się
ze sprzeciwem Marii Dąbrowskiej. Nie
włączyła się radośnie w nurt budowy
„nowego, lepszego świata”, zachowała
rezerwę.. Chyba zabrakło jej wiary – całkiem zresztą słusznie – w samodzielność
i niezależność ruchu spółdzielczego.
Uznała, że spółdzielczość zatraciła
najważniejsze cechy ruchu społecznogospodarczego i skompromitowała się
po 1945 roku.
Za podsumowanie stanowiska pisarki
wobec spółdzielczości można w pewnej
mierze uznać ostatnią jej wypowiedź,
zamieszczoną w 1956 r. na łamach czasopisma „Społem”, z okazji jego 50-lecia.
Pisała wówczas: „Dziś spółdzielczość w
Polsce nie jest już tym, czym była i czym
być obiecywała. Nie znam jej zresztą
bliżej. Zdaje się, że mimo świetnych
pozorów ucierpiała na cechującej dotąd
nasz ustrój sztywnej centralizacji wszystkich dziedzin życia. Myślę jednak, że w
związku z ogólną demokratyzacją czeka
ją piękny renesans. Czego jej życzę w
tym wspomnieniu i pożegnaniu dawnego
‹Społem›”.
Pisarka w 1957 r. otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu
Warszawskiego.
Maria Dąbrowska, po długiej chorobie, zmarła 19 maja 1965 r. w Warszawie.
Została pochowana w Alei Zasłużonych
na warszawskich Starych Powązkach.
KAZIMIERZ E. BENDKOWSKI

Klub Publicystów Spółdzielczych

Warsztaty dziennikarskie
przełożone

Z

arząd Klubu Publicystów Spółdzielczych Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP, w związku z Międzynarodowym Rokiem
Spółdzielczości 2012, ogłosił wstępne zapisy na intensywne warsztaty dziennikarskie, dla osób zainteresowanych nabyciem umiejętności i
praktyki dziennikarskiej, szczególnie w zakresie spółdzielczości.
Niestety, wskutek niezależnych od nas przyczyn organizacyjnych,
termin planowany początkowo na kwiecień-czerwiec nie może być
dotrzymany. Natomiast planujemy zorganizowanie warsztatów w semestrze jesienno-zimowym 2012/2013, z rozszerzonym bardziej niż
zakładano pierwotnie, programem zajęć.
Warsztaty, organizowane pod egidą Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP i we współpracy z organizacjami spółdzielczymi oraz redakcjami
czasopism spółdzielczych, obejmą zajęcia teoretyczne i praktyczne. W
programie znajdą się m.in. zasady i organizacja pracy dziennikarza i
redakcji, zbieranie informacji, gatunki dziennikarskie, realizacja zadań
dziennikarskich. Każdy uczestnik kursu po jego ukończeniu otrzyma
zaświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Szczegółowe informacje podamy w „Społemowcu Warszawskim” i
na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP - dziennikarze.pl w końcu
sierpnia br.
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egoroczne spotkanie wielkanocne w
Kole Spółdzielców
na Pradze-Południe miało szczególnie uroczysty charakter,
bowiem aż cztery osoby spośród członków Koła, obchodziło swój okrągły
jubileusz. Jest już wieloletnią tradycją,
że takie urodziny są okazją do składania jubilatom serdecznych życzeń i
wręczania okolicznościowych upominków, a także odśpiewania „sto lat”.
Tym razem śpiewano dla: Genowefy
Wisłockiej, Aliny Krasnodębskiej,
Janiny Szwejdy i Ignacego Flisa, zasłużonych i wieloletnich członków i działaczy spółdzielni. Do tego zacnego grona
włączono także solenizantkę, Ryszardę
Kosim, która tego właśnie dnia obchodziła swoje imieniny.
Było więc wesoło, świątecznie i rodzinnie, bo dzielono się też jajeczkiem
i składano sobie wzajemnie życzenia
z okazji świąt wielkanocnych. Miłym
akcentem były recytacje okolicznościowych wierszy, a zwłaszcza wzruszającej
laurki jaką napisała córka pana Ignacego
Flisa, aby uczcić jego 80-te urodziny.

Spotkanie prowadziła przewodnicząca
Koła Spółdzielców Maria Strzelecka,
która przypomniała zebranym o tym jak
wyglądała praca Koła w roku ubiegłym,
ile spotkań się odbyło i jak świętowano
różne okazje, a także jak utrzymywany
jest stały kontakt z najstarszymi członkami spółdzielni, którzy już ze względu na
wiek i choroby nie mogą przychodzić na
spotkania do siedziby spółdzielni.
Pamięć o najstarszych i najsłabszych
to ważny element rozwijania i umacniania spółdzielczych więzi i tradycji trak-

Str. 5
Kreśląc plany działalności na rok
bieżący przewodnicząca zaproponowała zorganizowanie jednodniowej
wycieczki do Drohiczyna, która odbędzie się w połowie czerwca, a także
dorocznego konkursu z nagrodami.
Tym razem będzie on dotyczył znanych
pisarzy i poetów polskich, a odbędzie
się przy okazji spotkania jesiennego, w
październiku.
Tradycyjnie, jak co roku, członkowie
Koła przeznaczają ze swych składek
pewną sumę przekazywaną na rzecz

Koło Spółdzielczyń
towania wszystkich członków jak jednej
wielkiej rodziny. Do tradycji należy
także uczestniczenie w dorocznej mszy
za zmarłych członków spółdzielni, która
odprawiana jest zwykle we wrześniu
i gromadzi zawsze liczne grono tych,
co pamiętają, a także rodzin zmarłych,
powiadamianych i zapraszanych na taką
mszę.

Fundacji „SOS Wioski Dziecięce”, natomiast przy okazji spotkania wielkanocnego odbywa się zawsze loteria fantowa, na
którą fanty przekazuje zarząd spółdzielni,
zaś wpływy z biletów zasilają kasę Koła,
utrzymującego się przede wszystkim z
własnych składek.
ELŻBIETA JĘDRYCH

Komisja Spółdzielczości

BCC

W

Pałacu Lubomirskich w
Warszawie, 15 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji
ds. Spółdzielczości BCC. Prowadził je
przewodniczący Mieczysław Grodzki.
Omówiono aktualny stan projektów
ustaw dotyczących polskiej spółdzielczości. Obecny na spotkaniu poseł Janusz
Piechociński,
wiceprzewodniczący
sejmowej Komisji Infrastruktury, przeds
tawił kwestie funkcjonowania systemów
politycznych w modelu anglosaskim i
europejskim. Według niego powinniśmy
nasz system budować w oparciu o wzorce
i tradycje europejskie, w tym silną gospodarczo i społecznie spółdzielczość.
Obecnie wytwarza ona w Polsce tylko
ok.1 proc. PKB, podczas gdy w Europie
średnio ok. 6 proc. PKB.

Gospodarczy Gabinet Cieni
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kwietnia br. Business Centre Club
powołał
Gospodarczy
Gabinet
Cieni, na którego czele stanął Marek
Goliszewski, prezes BCC. W programie
„Rozmowa dnia” w TVP Info powiedział
m.in.: – Ten rok jest przełomowy dla
nas wszystkich. Jeżeli w tym roku rząd
nie podejmie ważnych decyzji z punktu
widzenia naszego rozwoju to poziom naszego życia będzie stopniowo się obniżał.
Rząd i parlament kierują się polityką,
my chcemy dostarczyć takie rozwiązania
i pomysły, przedstawić takie programy,
które pomogą poszczególnym ministrom
realizować to, co da Polakom prędzej czy
później miejsca pracy i wyższe pensje.
Celem Gabinetu będzie wsparcie
działań rządu służących gospodarce, inspirowanie i monitorowanie prac resortów
kluczowych z punktu widzenia rozwoju
przedsiębiorczości. Chcemy stworzyć rząd
gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień
zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka – mówi prezes Marek Goliszewski.
– Celem Gospodarczego Gabinetu
Cieni BCC nie jest pusta krytyka działań

Jeśli chodzi o sposób procedowania
ustaw w Sejmie, Janusz Piechociński
opowiada się za powołaniem komisji
nadzwyczajnej dla opracowania sejmowego projektu ustawy spółdzielczej
jako swoistej konstytucji spółdzielczej. Ustawy spółdzielcze branżowe,
powinny być opracowywane w sejmowych komisjach stałych (np. dotycząca
spółdzielni mieszkaniowych w Komisji
Infrastruktury, banków spółdzielczych w
Komisji Finansów, spółdzielczości pracy
w Komisji Gospodarki).
Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta
RP Wiesław Sikorski podkreślił, że
rok 2012 został proklamowany przez
ONZ
Międzynarodowym
Rokiem
Spółdzielczości, a honorowy patronat
nad tym wydarzeniem w Polsce objął
prezydent Bronisław Komorowski.

Janusz Piechociński,
Grodzki

rządu, ale ich konstruktywne recenzowanie, a przede wszystkim rekomendowanie
zmian sprzyjających rozwojowi naszego
kraju, wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm, a także walce
z bezrobociem i szarą strefą. Naszym
priorytetem jest przejrzyste i przyjazne
prawo, likwidowanie barier, utrudniających działalność przedsiębiorcom i
funkcjonowanie obywatelom.
Skład Gospodarczego Gabinetu Cieni
BCC: Przewodniczący – Marek Goliszewski,
Minister gospodarki – dr Janusz Steinhoff,
Minister ds. energetyki – dr Zbigniew
Wyszogrodzki, Minister finansów – prof.
Stanisław Gomułka, Minister ds. rynków
finansowych – dr Stanisław Kluza, Minister
ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców
– dr inż. Wojciech Warski, Minister skarbu
i prywatyzacji – dr Grażyna Magdziak,
Minister przedsiębiorczości – Dariusz Żuk,
Minister ds. systemu ochrony zdrowia – Anna
Janczewska-Radwan, Minister nauki i szkolnictwa wyższego – dr Wojciech Szewko,
Minister ds. cyfryzacji – Krzysztof Szubert,
Minister przemysłu obronnego – gen. Leon
Komornicki, Minister ds. ubezpieczeń społecznych – dr Wojciech Nagel, Minister ds.
prawa pracy – Zbigniew Żurek, Minister
ds. rynku pracy – Dominika Staniewicz,

Minister ds. rozwoju regionalnego – dr Jerzy
Kwieciński, Minister ds. prawa gospodarczego – mec. Jacek Świeca, Minister ds. stanowienia prawa – Witold Michałek, Minister
środowiska – Ryszard Pazdan, Minister
infrastruktury – Maciej Grelowski, Minister
ds. spółdzielczości – Mieczysław Grodzki
Podczas inauguracji zaprezentowano
również „Bilans otwarcia” – wspólną ocenę
Gospodarczego Gabinetu Cieni i Gremiów
BCC dotychczasowych działań rządu z punku widzenia przedsiębiorców i gospodarki –
ocena w skali od 0 do 10, gdzie zero oznacza
brak aktywności rządu w danym obszarze, a
10 – optymalne działania z punktu widzenia
przedsiębiorców i gospodarki.
Co kwartał prezentowany będzie indeks
Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Jego
celem jest ocena działań rządu w najważniejszych obszarach, która przeprowadzana cyklicznie pozwoli na wskazywanie
korzystnych lub niekorzystnych tendencji
gospodarczych z punktu widzenia przedsiębiorców w Polsce.
Środowiska spółdzielcze niewątpliwie
ucieszy fakt, że w składzie gabinetu znalazł się minister ds.spółdzielczości, przewodniczący Komisji Spółdzielczości BCC
i wiceprzewodniczący ZO Krajowej Rady
Spółdzielczej – Mieczysław Grodzki.

Mieczysław
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artykule Anny KrężlewiczTerleckiej pt. „Jak spółdzielcy zarabiają na zdrowiu”
w
kwietniowych
Wiadomościach
Handlowych czytamy: „Blisko 500
sklepów, wchodzących w skład
spółdzielni
skupionych
wokół
Platformy Handlowej „Społem”, uczestniczy w programie „Zdrowie na

Zatowarowanie najmniejszej to koszt
około 1500 zł, a największej – 4000 zł.
– Detaliści obawiają się, że w lekach zamrożą pieniądze. Dlatego nasi przedstawiciele handlowi co dwa tygodnie odwiedzają sklepy, które zaopatrujemy. Jeśli rotacja
jest niezadowalająca, przesuwają towar do
innej placówki, aby nie dopuścić do jego
przeterminowania się – zapewnia Andrzej
Anikiej. Zaznacza, że w przypadku tej
kategorii trudno mówić o średniej rotacji,
bo każdy produkt ma swoją specyfikę:
inaczej schodzi test ciążowy, a inaczej
popularny lek przeciwbólowy.
– Są placówki, w których sprzedaż
idzie świetnie. Analizowałem niedawno wyniki dwóch sklepów, do których
wstawiliśmy regały „Zdrowie na Lux”.
W ciągu dwóch tygodni wartość sprze-

Zdrowie na LUX

Lux”. W niektórych punktach poprawa
ekspozycji farmaceutyków przyniosła
wzrost obrotów o jedną trzecią – i to w
ciągu zaledwie kilkunastu dni.
W sklepie Lux WSS „Społem”
Śródmieście, położonym przy prestiżowym Nowym Świecie w Warszawie,
regał z farmaceutykami stoi od niedawna
obok kasy. Na półkach widzimy znajome
marki: m.in. Apap, Nurofen, Panadol,
Etopirynę, kilka produktów na przeziębienie i ból gardła, jak Strepsils i Cholinex, sporo suplementów diety (różne
warianty Plusssz, Magnez-potas, kwas
omega 3 w kapsułkach) oraz w formie
uzupełnienia pozycje bardziej niszowe,
jak np. lek na chorobę lokomocyjną,
węgiel leczniczy, a nawet testy ciążowe.
Takiego testu akurat jeszcze nikt nie kupił, ale inne produkty dobrze rotują.
Szczególnie gdy porównać wyniki z tym, co było wcześniej, gdy
sklep oferował zaledwie kilka podstawowych produktów schowanych
w szufladzie w dziale monopolowym.
Okazuje się, że w środku zimy rewelacyjnie sprzedawały się suplementy diety
– widać, że warszawiacy stawiają na profilaktykę. I trudno się temu dziwić, skoro
od nowego roku lekarze i właściciele aptek boksują się z Ministerstwem Zdrowia
o refundację leków.
– Sklepy wyposażone w apteczkę
mogą na tym zamieszaniu skorzystać,
bo klienci zaczęli unikać aptek. Raz,
że farmaceuci strajkują, a dwa – ludzie
obawiają się, że obsługa w aptekach nie
przebiega sprawnie – mówił nam na początku stycznia Andrzej Anikiej, dyrektor
handlowy hurtowni Merkury, która ma
wieloletnie doświadczenie w dystrybucji leków w kanale pozaaptecznym
i jest partnerem Platformy Handlowej
„Społem” w projekcie „Zdrowie na
Lux”.
O samym programie, który PHS
rozwija pod przewodnictwem prezesa
Ryszarda Jaśkowskiego, Anikiej wypowiada się z dużym entuzjazmem.
– Zaproponowana koncepcja, sposób
ekspozycji, dobór produktów – to
wszystko zmienia postrzeganie farmaceutyków w sklepie. Do tej pory były one
traktowane jak kolejny produkt impulsowy, podobnie jak gumy do żucia, teraz
stanowią osobną kategorię – opowiada
Andrzej Anikiej.
W programie, który ruszył w październiku 2011 roku, uczestniczy obecnie blisko 500 sklepów spółdzielczych i wciąż
dołączają nowe. Dystrybutor proponuje
im apteczki w trzech rozmiarach – od
28 do 60 produktów.

daży w obu punktach wzrosła z 2500 do
3500 zł, a średnia rotacja nie przekroczyła 14 dni – opowiada Anikiej. ]

Prezes PSS Kwidzyn Jacek Dagil reklamuje „Zdrowie na LUX”.
Także Mariola Borucka, kierowniczka
sklepu Lux przy ul. Nowy Świat, przyznaje, że od czasu wstawienia nowego regału
sprzedaż leków znacząco wzrosła. – Regał,
na którym eksponujemy leki, jest funkcjonalny i pasuje do wystroju. Stoi w takim
miejscu, w którym klient może spokojnie
przyjrzeć się ofercie, postudiować etykiety. Najlepiej rotują leki przeciwbólowe
i suplementy diety, dobrze sprzedają się
produkty naszej marki własnej, które są
średnio o 20 proc. tańsze od markowych
wyrobów – opowiada Mariola Borucka.
A Joanna Stachowiak z działu marketingu
„Społem” WSS Śródmieście dodaje, że
apteczki z logo programu „Zdrowie na
Lux” trafiły już do 14 sklepów wchodzących w skład spółdzielni. –
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
Platforma Handlowa „Społem” przygotowała taki program. W naszym przypadku to trafny wybór – zapewnia Joanna
Stachowiak”.
Od Redakcji: Do powyższego przedruku artykułu z popularnych Wiadomości
Handlowych, warto dodać, że w marcu
br. Rada Nadzorcza KZRSS „Społem”
jako priorytetowe zadania dla Związku
w 2012 roku, przyjęła m.in. wspieranie
współpracy gospodarczej zrzeszonych
spółdzielni, w tym poprzez współpracę z
Krajową Platformą Handlową „Społem”,
promocje towarów marki własnej, rozwój
sieci Lux i Lux-mini.

l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l
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Bliżej
producentów

a pośrednictwem popularnego
portalu dlhandlu.pl, 4 kwietnia br.
Sylwester Cerański, prezes Zarządu
Spółdzielni Spożywców „Mokpol”,
zwrócił się do właścicieli sklepów oraz
osób zarządzających sieciami lokalnymi z propozycją nawiązania współpracy w zakresie tworzenia wspólnego
projektu „Tradycja górą”.
– Zmiany zachodzące na polskim rynku detalicznym są nieuniknione, a rysujące
się trendy stają się wyraźne. Wzrastająca
rola dyskontów dotyka wszystkich,
również handel tradycyjny. I nie ma już
znaczenia czy jest to silna sieć lokalna czy
rodzinny sklepik prowadzony od wielu lat
– wszyscy walczymy o klienta. Jesteśmy
lepsi od anonimowych wielkich sieci, bo
naszego klienta po prostu znamy: jego
upodobania, przyzwyczajenia a nawet
dolegliwości. Przegrywamy cenowo.
Dlaczego? Bo nasza siła nabywcza jest
nieporównywalna z wielkimi konkurentami. Zatem pozostaje nam droga konsolidacji – wyjaśnia Sylwester Cerański.

– Ofert na rynku nie brakuje, ale tak
naprawdę czy służą one nam – detalistom rynku tradycyjnego? Mam wątpliwości. W mojej ocenie projekty konsolidacyjne w naszym segmencie to przede
wszystkim inicjatywy hurtowników,
które w trudnej sytuacji muszą zapewnić
sobie zbyt poprzez związanie sklepów
z systemem zaopatrzenia. Czy to zła
koncepcja? Dla hurtu dobra, dla nas
niebezpieczna. Z jednej strony związuje
nas mocniej z dostawcą, ograniczając
dostęp do innych, z drugiej zaś coraz
bardziej oddalamy się od producentów.
Wielkie sieci handlowe swój sukces zawdzięczają właśnie producentom. Dziś
powoli zrywają te więzi poprzez rozwój
marki własnej.
To najlepszy moment dla nas. Bo relacja detalista– producent daje wielkie
możliwości. Pozwala na konkurowanie
z największymi. Takie doświadczenia
nasza firma ma już za sobą. Czy ta
koncepcja oznacza koniec hurtowników? Zdecydowanie nie! Hurtownik
w tej koncepcji pozwala na indywidualizację oraz optymalizację logistyki
do placówek różnego formatu: od 30
mkw. do 4000 mkw. – dodaje prezes
Spółdzielni Spożywców „Mokpol”.

Ø

Radomski urząd naucza

Jak konkurować z dyskontami oraz
efektywnie zarządzać asortymentem
– to temat bezpłatnego szkolenia dla
właścicieli sklepów branży spożywczej w
Radomiu, jakie odbędzie się 18 kwietnia
w urzędzie miejskim – podała gazeta.pl.
Celem szkolenia jest przedstawienie
najnowszych trendów obowiązujących na
półkach sklepowych, wskazanie właścicielom placówek handlowych najbardziej efektywnych metod ekspozycji i zarządzania produktami najpopularniejszych kategorii takich,
jak słodycze, napoje czy chemia gospodarcza
oraz pokazanie wymiernych korzyści, jakie
daje dobrze zorganizowana półka.

Polska oraz Piotr i Paweł.
Spółka LD Holding na projekt szkolenia pracowników otrzymała w lipcu 2011
r. 1 867 158 zł (całkowita wartość projektu to 2 281 856 zł). Firma Auchan Polska
podpisała w maju umowę na 6 575 428 zł,
podczas gdy cały projekt to koszt aż 10
453 715 zł. Tesco Polska otrzymało dofinansowanie na kwotę 4 046 828 zł (cały
projekt wart jest 6 307 781 zł). Natomiast
sieć Piotr i Paweł otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 552 640 zł (2 306 844
zł – wartość całego projektu).
Umowy o dofinansowanie zostały
zawarte w odniesieniu do projektów
złożonych w odpowiedzi na konkurs nr
POKL/2.1.1/2010/Z oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania
przez Komisję Oceny Projektów.

6 mln zł
Ø dofinansowania!
ØBrak wsparcia gmin
PARP opublikował zaktualizowaną
listę umów o dofinansowanie zawartych
w 2011 i w 2012 r. w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród
firm, które podpisały umowy o dofinansowanie w ubiegłym roku znalazły
się: LD Holding, Auchan Polska, Tesco

Tylko co dziesiąty przedstawiciel
samorządu terytorialnego twierdzi, że w
jego gminie istnieje sprecyzowana strategia określająca cele i metody wspierania
lokalnego handlu – pisze portal dlahandlu.pl 19 kwietnia. Lokalnym władzom
brakuje narzędzi do przeciwdziałania
dramatycznemu spadkowi sklepów deta-

licznych. Potwierdzają do wyniki badania
„Polska 2030. Tu mieszkam, tu kupuję
– Społeczności Jutra” przygotowanego
przez MAKRO Cash & Carry Polska.
Aż 97 proc. właścicieli małych placówek handlowych nie odczuwa wsparcia ze
strony władz lokalnych. Połowa badanych
osób (51 proc.) uważa, że ich samorządy
dysponują narzędziami wspierania handlu
lokalnego. Wymieniają politykę podatkową (72 proc.), a w następnej kolejności
wsparcie prawne (34 proc.) i szkolenia
handlowe (33 proc.). Brak wsparcia wyraźnie odczuwają właściciele lokalnych
sklepów. Do najpoważniejszych przyczyn
spadku liczby placówek handlowych
zaliczają oni utrudnienia ze strony władz
lokalnych oraz zagrożenie jakie stwarza
bliskość innych sklepów, zarówno wielkopowierzchniowych (w ten sposób oceniło
zagrożenia w funkcjonowaniu sklepów 57
proc. właścicieli), jak i innych sklepów
osiedlowych (33 proc. wskazań).
Eksperci kampanii „Tu mieszkam, tu
kupuję” apelują o ogólnopolską debatę
samorządową o zasadach wspierania
lokalnych kupców. Zwracają uwagę lokalnych władz na fakt, że właśnie lokalne
sklepy generują największe przychody z
handlu dla gmin.
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Samorządowiec-Spółdzielca

marca br. odbył się w
Domu Spółdzielczym „Pod
Orłami”, w uroczystej
oprawie, finał IX edycji Konkursu
na
Najlepszego
<Samorządowca
– Spółdzielcę> Roku 2011. Konkurs
ten jest cyklicznie organizowany przez
Krajową Radę Spółdzielczą i redakcję
magazynu „Tęcza Polska”.
Pamiątkowe dyplomy oraz medale, wybite specjalnie przez KRS,
z okazji Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości 2012, zostały wręczone laureatom w sali im. Stanisława
Wojciechowskiego, w obecności patrona
Konkursu, Stanisława Rakoczego, podsekretarza stanu w MSW oraz honorowego
gościa, Krystyny Łybackiej, posłanki
na Sejm RP, b. ministra oświaty. Stronę
spółdzielczą podczas tej uroczystości reprezentowali m.in: prezes Zarządu KRS,
Alfred Domagalski; przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego KRS Jerzy
Jankowski; Stefan Zajączkowski, redaktor naczelny „Tęczy Polskiej i dyrektor
Centrum Promocji KRS. Uroczystość
umilił występ znanego śpiewaka, barytona Kazimierza Kowalskiego oraz sopranistki Małgorzaty Kulińskiej.

A. Domagalski, J. Jankowski, S.
Rakoczy i K. Łybacka podkreślili w
wystąpieniach wielką, społecznie znaczącą rolę współpracy, ponad wszelkimi
podziałami partyjnymi i światopoglądowymi, różnych instancji samorządowych
ze spółdzielczością. Honorowy tytuł
<Samorządowca – Spółdzielcy> w IX

edycji Konkursu przyznano w dwóch
kategoriach: za owocną współpracę ze
spółdzielniami oraz za umacnianie i rozwój samorządu spółdzielczego.
Za współpracę ze spółdzielniami
tytuł ten otrzymali m.in: Jacek Kudzior
– dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Bytomiu; Krystyna Łybacka
– posłanka na Sejm RP; Wojciech Horbot
– radny miasta Mszczonów; Krzysztof
Fedorczyk – starosta węgrowski; Lech
Królikowski – przewodniczący Rady
Dzielnicy Warszawa-Ursynów; Dariusz
Bralski – radny z Ostrołęki; Jacek
Majchrowski – prezydent Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa; Stanisław
Wójcik – wicedyrektor kancelarii Sejmiku
województwa mazowieckiego.
Honorowy tytuł za umacnianie i rozwój samorządu spółdzielczego otrzymali
m.in. : Leopold Grabowski – Krakowski
Bank Spółdzielczy; Zenona Zalewska
– Bank Spółdzielczy w Zambrowie;
Bogusław Cichy –MSM <Energetyka>;
Helena Wasilewska – Bank Spółdzielczy
w Białej Podlaskiej.
Tekst i foto:
CEZARY BUNIKIEWICZ

Dyplom i medal otrzymuje Lech Królikowski (z lewej).

Orły
Agrobiznesu

W

uroczystej oprawie, świętowano
21 marca br. w Domu Literatury
w Warszawie finał XXXVIII
edycji nagrody „Orzeł Agrobiznesu”.
Nagroda, ustanowiona ponad dziesięć
lat temu przez Agencję Promocyjno
– Wydawniczą EMS (która jest również
stałym organizatorem tego konkursu),
przyznawana jest laureatom konkursu za
sukces rynkowy firmom z branży rolno
– spożywczej i jej otoczenia oraz bankom, działającym na rzecz agrobiznesu.
Honorowym patronem nagrody jest inż.
Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek
Sejmu RP z ramienia PSL.
Swego rodzaju ważnym uzupełnieniem
tej nagrody są wyróżnienia (trzech stopni), przyznawane za rekomendowanie do
konkursu kolejnych firm, aspirujących do
tytułu „Orła Agrobiznesu”. Wyróżnienia
są przyznawane zasłużonym promotorom Nagrody. Obecnie przyznano je po
raz dziewiętnasty. Tytuł Platynowego
Promotora – przyznawany za rekomendacje firm w trzech edycjach nagrody,
otrzymali : Arkadiusz Klimowicz
– burmistrz Darłowa i Jacek Socha
– burmistrz Ozorkowa. Tytuł Srebrnego
Promotora (za rekomendację firm w jednej edycji Nagrody) otrzymało dziesięciu
wybitnych działaczy samorządowych z
terenu całego kraju oraz prezes „Społem”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w
Głogowie, Karol Włodarczyk.
Wśród dwudziestu nominowanych
firm, które zamierzają ubiegać się o nagrodę „Orłów Agrobiznesu” , znalazły
się również „Społem” PSS <Jedność>
w Kołobrzegu i „Społem” PSS w
Olkuszu.
Przemawiając do laureatów i zgromadzonych
gości,
wicemarszałek
Sejmu RP, Eugeniusz Grzeszczak
przypomniał, że 2012 r. ogłoszony
został przez Organizację Narodów
Zjednoczonych
Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości - i nawiązał do
początków własnej kariery zawodowej
na niwie gospodarczej.
Mówca wyraził
zadowolenie z
faktu, że wśród firm wyróżnionych w
tej edycji Nagrodą „Orła Agrobiznesu”
wyraźnie dominują przedsiębiorstwa i
banki spółdzielcze, co również w przyszłości gwarantuje odpowiedni poziom i
rozwój całego sektora gospodarki rolno
– spożywczej.
Uroczysty finał XXXVIII edycji
Nagrody „Orłów Agrobiznesu” poprowadził dyrektor Agencji EMS, Włodzimierz
Syzdek
Tekst i foto:
CEZARY BUNIKIEWICZ

Zasłużeni działacze
warszawskiej spółdzielczości spożywców
Irena Bogdanienko – wieloletnia pracownica
WSS Praga-Południe
skończyła 100 lat!

Jubilatka z córką Tatianą i wnuczką Ireną.

T

akie jubileusze nie zdarzają się
często, ale jeśli w wieku 100 lat
zachowuje się nie tylko doskonałą
kondycję fizyczną, ale także fotograficzną niemal pamięć przeżytych lat,
to już jest coś nadzwyczajnego. Nasze
spotkanie ze stuletnią panią Ireną
Bogdanienko, która ze spółdzielnią WSS
„Społem” na Pradze-Południe związana
jest już blisko 60 lat, było więc niezwykłe. Rozmawiałyśmy przez kilka godzin
o jej dzieciństwie i młodości, o rodzinie,
dzieciach, wnukach, prawnukach i praprawnukach, ale najwięcej o pracy, bo
niemal całe swoje zawodowe życie spędziła właśnie w tej spółdzielni.
Pani Irena okazała się niezmordowaną
rozmówczynią pełną humoru i cierpliwości
przy ustalaniu poszczególnych, często bardzo odległych w czasie, dat i wydarzeń.
Urodziła się w Warszawie, 7 lutego 1912
roku, a jej rodzice mieszkali w samym centrum, w alejach Jerozolimskich, gdzie mieli
sklep mięsno-wędliniarski. Niestety, kiedy
miała zaledwie 4 lata, (a więc jeszcze w
czasie gdy trwała pierwsza wojna światowa) ojciec zmarł nagle, a ona dostała się
pod opiekę babci, która wychowywała
ją do 11 roku życia, w swoim domku w
Otwocku. Matka wkrótce ponownie wyszła
za mąż, a 11-letnia Irenka znalazła się u
ciotki w Nowej Wilejce, niedaleko Wilna,
gdzie ukończyła szkołę podstawową, a potem także zawodową, zdobywając dyplom
krawcowej – bieliźniarki. W tym zawodzie
nigdy praktycznie nie pracowała, może
dlatego, że wcześnie, bo mając zaledwie
16 lat, wyszła za mąż i zajęła się rodziną, a
może dlatego, że wszelkie plany i marzenia
przekreśliła kolejna już w jej życiu wojna.
Mąż był elektromonterem i pracował w fabryce w Wilnie, którą zarządzał jego ojciec.
Pierwsza córka, Hania urodziła się w roku
1928, a potem było dwóch braci, z których
jeden zmarł w niemowlęctwie. Z pozostałą
dwójką zaraz po rozpoczęciu działań wojennych, a więc we wrześniu 1939 roku,
pani Irena i jej mąż ruszyli w niebezpieczną
podróż, pieszo pokonując drogę z Wilna do
Warszawy.
Osiedlili się w Radości u jednej z ciotek
i tam przetrwali całą okupację, szczęśliwie
unikając hitlerowskich represji, choć mąż
pani Ireny wielokrotnie musiał się ukrywać
ponieważ był zaangażowany w działalność
konspiracyjną, a pracował w Wytwórni
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Nie doczekał sędziwego wieku. Zmarł mając lat 67, a pani Irena jest już 44 lata wdową, ale większość z tych lat przepracowała i
to bardzo intensywnie, bo zawsze wszystko
robiła z ogromną pasją i zaangażowaniem.
Wkrótce po wyzwoleniu, urodziwszy
już czwórkę dzieci, poszła do pracy w
Polskim Radiu, przy ul. Myśliwieckiej,
gdzie prowadziła stołówkę pracowniczą.
Codzienne dojazdy z Radości nie dodawały tej pracy uroku, ale w trudnych latach
odbudowy kraju z wojennego zniszczenia
nikt nie narzekał na takie „drobne” utrudnienia.
W roku 1955, gdy na świecie była już
kolejna, córka – Tatiana, nadarzyła się okazja pracy w pobliżu domu. Została więc pracownicą spółdzielni spożywców „Społem”
w Radości. Na początku zajmowała się
współpracą z komitetami sklepowymi, czyli ze społecznym aktywem spółdzielni, który w tamtych czasach pełnił ogromną rolę,
zwłaszcza w nadzorowaniu prawidłowości
pracy personelu sklepowego.
Kierownictwo spółdzielni bardzo szybko
przekonało się, że pani Irena jest doskonałą
organizatorką, solidną i odpowiedzialną
pracownicą, a przy tym potrafi prawidłowo
oceniać ludzi i nawiązywać z nimi szybki
kontakt. Została więc szefową działu kadr i
tą funkcję sprawowała niemal przez ćwierć
wieku, do czasu formalnego przejścia na
emeryturę w roku 1978. Nie oznaczało to jednak, że pożegnała się ze „Społem” i pracą zawodową, bo tak naprawdę pracowała jeszcze
w niepełnym wymiarze godzin przez kolejne
kilkanaście lat. Była więc sekretarką prezesa
Bogusława Różyckiego, który w końcu lat
70-tych pełnił funkcję prezesa do spraw han-

dlu, a potem przeszła do działu samorządowego, gdzie przez długi czas współpracowała z
jego kierowniczką Marią Strzelecką.
To z panią Marią odwiedziliśmy
właśnie naszą seniorkę-jubilatkę, która
wykorzystała okazję aby powspominać
wspólnie organizowane imprezy dla członków i pracowników spółdzielni, a także dla
ich rodzin, bo przecież kiedyś „Społem”,
znacznie bardziej niż to jest dziś kultywowało integrację zarówno wśród pracowników jak i działaczy i to na wielu poziomach
wiekowych.
– Pani Irena była moją Prawą ręką
– mówi dziś Maria Strzelecka – zawsze
mogłam na niej polegać, bo była wyjątkowo odpowiedzialna i solidna, choć nie
wszyscy ją lubili, bo potrafiła być także
ostra i bardzo wymagająca.
– Ja wiem – dodaje pani Irena – że nie
wszystkim się podobałam, ale dla mnie
praca była zawsze przede wszystkim
wypełnianiem obowiązku, a nie okazją
do nawiązywania sympatii i kontaktów
towarzyskich.
Już po przejściu na emeryturę, w latach
80-tych pani Irena przez dwie kadencje
była członkiem Rady Nadzorczej, pracowała też nadal w komitetach członkowskich.
Tak naprawdę odeszła ze spółdzielni dopiero na początku lat 90-tych, już po wielkim
przewrocie, gdy spółdzielnia, pod nowym
kierownictwem, weszła na całkowicie
nowy etap działalności, w ramach gospodarki rynkowej i diametralnie zmienionego systemu polityczno-gospodarczego.
Zbliżała się do „osiemdziesiątki” więc czas
było pomyśleć o odpoczynku. Mieszkała
już wówczas (od roku 1978) na Grochowie,
gdzie też nadal mieszka z najmłodszą córką
i jednym z wnuków.
Nadal bardzo interesuje się życiem
spółdzielni, a kiedy w dniu jej setnych
urodzin odwiedzili ją obecni prezesi:
Bogusław Różycki i Zofia Piotrowska,
wspominała wszystkich ich poprzedników,
z którymi wspólnie pracowała, a więc prezesów: Tadeusza Zielińskiego, Sławomira
Pocztarskiego,
Wacława
Gromadkę,
Wacława Świątka, Bohdana Rejnowskiego,
a także niechlubnej pamięci Zygmunta
Gałeckiego, który w roku 1990 został odwołany ze stanowiska, a na jego miejsce
powołano ponownie Wacława Świątka.
Prezes Bogusław Różycki przekazał pani
Irenie list gratulacyjny z życzeniami pogody
ducha oraz spełnienia osobistych pragnień, w
którym czytamy m.in.: „To zaszczyt dla nas
wszystkich, że osoba tak szlachetna, ciesząca
się zasłużonym szacunkiem, jest wśród nas”.
Do listu dołączony był oczywiście ogromny
bukiet kwiatów, w których zresztą tego dnia
tonął niemal cały pokój pani Ireny. Były to
przede wszystkim kwiaty od rodziny, w której
doliczyliśmy się oprócz trzech żyjących jeszcze córek, także 8 wnuków, 13 prawnuków i
5 praprawnuków, z których najmłodsza, Julia
ma 3 lata. Pierwszy wnuk pani Ireny – Jerzy
ma obecnie 67 lat a najstarsza wnuczka to
Agnieszka (lat 42).
Na uroczystym obiedzie z okazji tak
wspaniałego jubileuszu niestety, nie spotkali się wszyscy członkowie tej licznej
rodziny, bo nie wszystkim dopisało zdrowie. Było jednak ponad 30 osób, a pani
Irena czuła się znakomicie i nie żałowała
sobie smakowitych dań, bo jak mówi nigdy
nie stosowała żadnej diety, jadła to co było
dostępne, nigdy też nie wybrzydzała ani też
nie preferowała szczególnie jakichś potraw.
W swoim domu lubiła robić wileńskie
kołduny, a także słynne litewskie cepeliny,
zaś obecnie cieszy się bardzo z opieki jaką
otacza ją najmłodsza córka, która choć już
emerytka, nadal jeszcze pracuje po kilka
godzin dziennie w pobliskiej szkole. Kiedy
córki nie ma w domu, pani Irena czyta albo
ogląda telewizję, bo lubi zwłaszcza programy informacyjne. Ma jeszcze doskonały
wzrok i słuch, a tylko z chodzeniem jest
niejaki kłopot, bo od trzech lat, po złamaniu
biodra, musi korzystać z „chodzika”. Nie
narzeka jednak, tak jak i przez całe życie
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etro” z 16-04-2012 r. informowało, że „Warszawska
„
Kooperatywa Spożywcza rozwija hurtowe kupowanie żywności”.
15 kwietnia w Warszawie zakończył
się I Otwarty Zjazd Kooperatyw. Do
stolicy, rozmawiać m.in. o tym, jak udoskonalić hurtowe kupowanie żywności,
przyjechało rozmawiać prawie 200 osób
z Francji, Niemiec, Czech i Danii.
– Celem naszego „ataku” są hipermarkety, wielcy pośrednicy, którym
niepotrzebnie
napychamy
kieszenie
– mówi Wojtek Mejor z Warszawskiej
Kooperatywy Spożywczej. – To sieci są
odpowiedzialne za likwidację małych
sklepików, powiększając bezrobocie, niszcząc lokalne sieci pomiędzy producentami
i konsumentami. A my chcemy tylko zdrowego jedzenia za sprawiedliwe pieniądze.
Jak działa kooperatywa? Każdego tygodnia za zakupy odpowiedzialna jest jedna osoba. Zamówienia zbierane są przez
internet, z wykorzystaniem napisanego do
tego go celu programu komputerowego.
Potem wystarczy pojechać – latem do
zaprzyjaźnionego rolnika, zimą na giełdę
rolniczą i przywieźć do squatu Syrena
przy ul. Hożej w centrum Warszawy zakupione produkty. Potem trzeba je rozdzielić
pomiędzy zamawiających. Jeden koszyk
ma wartość ok. 20-30 zł. Całe zakupy są
warte ok. 800 zł. Wśród najczęściej zamawianych produktów są świeży szpinak,
rukola, zioła, pomidory, dynie, brokuły,
jabłka, pory, ziemniaki, orzechy, czasem
mąka czy owoce itd.
„Główni polscy hurtownicy rozmawiają o konsolidacji” pisał portal spożywczy.pl, 17 kwietnia br.
Najwięksi rodzimi dystrybutorzy
hurtowi rozmawiają o konsolidacji, czy
w końcu powstanie jeden duży podmiot,
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zależy jedynie od tego, czy zarządzający
spółkami będą potrafiły trochę „ustąpić” i
wynegocjować kompromis.
To, że w najbliższych 3-4 latach musi
dojść do porozumienia między polskimi
operatorami wydaje się oczywiste, szczególnie gdy patrzymy na plany rynkowej
konkurencji. Jedynie duży podmiot będzie w stanie rywalizować z Eurocashem
czy Makro.
Według Krzysztofa Tokarza, prezesa
GK Specjał to obecny rok może być
przełomowy dla konsolidacji rynku dystrybucyjnego w Polsce.

podmiot o obrotach 4-5 mld zł. – Taka
skala wystarczyłaby do bardzo wyrównanej walki na tym rynku. Stworzenie
takiej grupy na rynku dystrybucyjnym
nie jest trudne, ale wymaga od właścicieli
firm wielu kompromisów.
Obecnie na rynku hurtowym działa
kilkadziesiąt polskim firm, których przychody ze sprzedaży przekraczają kilkaset
milionów złotych, są wśród nich tacy dystrybutorzy jak: Kolporter, Grupa MPT,
GK Bać-Pol, PHUP Gniezno, PH Arko,
czy GK Specjał. To najprawdopodobniej
decyzje prezesów tych firm zadecydują o

Młodzi kooperatyści
– Rok 2012 będzie bardzo ciekawy
na rynku dystrybucyjnym w Polsce.
Jednym z elementów, który wpłynie
na jego sytuację jest sfinalizowanie
transakcji przejęcia firmy Tradis przez
Grupę Eurocash – mówi. Według prezesa ta transakcja wymusi na pozostałych
głównych graczach rynkowych, czyli
kilku polskich firmach dystrybucyjnych
bardzo dynamiczne i konkretne rozmowy
konsolidacyjne.
– Negocjacje między podmiotami już
trwają, natomiast jakie będą ich efekty, i
czy w ogóle będą, to nadal duża niewiadoma – tłumaczy prezes GK Specjał. I
dodaje: – Będzie musiało dojść do konsolidacji, to jest nieuniknione, potencjał
i plany rozwojowe Grupy Eurocash
zmuszają pozostałych graczy do bardzo
odważnych i dynamicznych kroków.
Dzięki przejęciu Tradisu roczne obroty Eurocashu sięgną 14 mld zł, a łączne
udziały rynku dystrybucyjno-handlowym
wyniosą ok. 17-proc.
Zdaniem Krzysztofa Tokarza, aby
efektywnie konkurować z Grupą
Eurocash, polskie firmy dystrybucyjne
musiałyby skonsolidować się i stworzyć

przyszłym kształcie rynku dystrybucyjnego w Polsce i ewentualnym powstaniu
dużego rodzimego dystrybutora.
„Tajemniczy klienci odwiedzili polskie sklepy i kawiarnie. Wyniki nie zachwycają” – pisała „Gazeta Wyborcza”
13 kwietnia br.
Firma Daymaker sporządziła raport
o polskich sklepach zrobiony z wykorzystaniem metody mystery shopping.
Tajemniczy klienci byli w 625 sklepach
ze 125 sieci. Wniosek jest jeden: mamy
słabych sprzedawców.
Z raportu wynika, że: 40 proc. klientów nie zostaje przywitana przy wejściu
do sklepu; do 45 proc. klientów sprzedawca nie podchodzi lub nie nawiązuje
kontaktu; 48 proc. klientów nie zadano
otwartych pytań dotyczących ich wymagań i potrzeb; 65 proc. klientów nie
proponuje się przetestowania produktu;
60 proc. klientów nie proponuje się
sprzedaży dodatkowej.
Generalnie najlepsze sklepy to
VOBIS, Parfois, T-mobile i Yes. Sklepy
z najsłabszymi wynikami to C/A, Świat
Dziecka, Carrefour i KappAhl.
(oprac. jmj)
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Zmiany w wydawaniu świadectw pracy
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Dzienniku Ustaw nr 251 z dnia 22
listopada 2011 r., pod poz. 1509
opublikowano
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9
listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowej treści świadectwa
pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania
i prostowania. Zmiana ta doprecyzowała w
§ 1 a rozporządzenia, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wydaje świadectwo pracy
w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub
wygaśnięcie stosunku pracy. Pracodawca
wydaje świadectwo pracy bezpośrednio
pracownikowi albo osobie upoważnionej

przez pracownika na piśmie. Jeżeli wydanie
świadectwa pracy pracownikowi albo osobie
przez niego upoważnionej w terminie wynikającym z § 1a rozporządzenia oraz z art. 97
§ 12 i 13 K.p. nie jest możliwe, pracodawca,
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu
tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem
poczty albo doręcza je w inny sposób.
Ponadto na podstawie zmiany w załączniku
do rozporządzenia w części „sposób wypełniania świadectwa pracy” określono zasady
wypełniania świadectwa pracy w przypadku
zmiany pracodawcy na zasadzie art.231 K.p. ::
• pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na

nazwę. Był tu rachiWarszawo, ty moja Warszawo otrzymała
tyczny lasek, stawy i łąki. Mimo
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ycieczki na Bielany (do lasku i
klasztoru kamedułów) należały
do tradycyjnych, sięgających
XVII wieku, zwyczajów i rozrywek warszawiaków.
Szczególnie licznie udawali się tam
mieszkańcy syreniego grodu, w pierwszy
dzień Zielonych Świątek.
Jak wielka była to – jakbyśmy dzisiaj określili – impreza masowa, może
świadczyć fakt, że np. w XIX wieku,
oberpolicjmajster warszawski wydawał
specjalne przepisy porządkowe, ogłaszane w „Gazecie Policyjnej”.
Np. paragraf 1 rozporządzenia określał
szczegółowo marszrutę wyprawy, przez
ulice: Nalewki, Muranów i Pokorną do
Rogatek Marymonckich.
Paragraf 4 nakazywał idącym trzymanie się linii prostej i prawej strony.
Paragraf 6 – zobowiązywał do uiszczenia kopytkowego przed wyjazdem.
Po drodze do Bielan, w okolicy
Marymontu, w lasku nad stawem, znajdowała się, urządzona w 1820 roku, miniaturowa kaskada, od której miejscowość

Irena Bogdanienko
Dokończenie ze str. 6
nigdy nie narzekała i nie użalała się nad
sobą. To jest zresztą jej życiowa dewiza:
„nie użalać się nad sobą, tylko stale patrzeć
do przodu i solidnie wykonywać wszystkie
obowiązki”.
O jubileuszu pani Ireny pamiętali nie
tylko spółdzielcy ale również władze i
to zarówno na szczeblu dzielnicy jak i
województwa mazowieckiego oraz kancelarii premiera. Otrzymała więc kwiaty i
okolicznościowe listy gratulacyjne od burmistrza dzielnicy Praga-Południe Tomasza
Kucharskiego, wojewody Adama Struzika,
oraz podpisany przez premiera Donalda

wzbijających się tumanów kurzu
spod nóg pieszych, koni i kół powozów,
warszawiacy już czuli się na łonie natury i
zdawało się im, że oddychają świeżym powietrzem, bowiem zdecydowanie różniło
się ono na korzyść od powietrza w mieście, a to dlatego, że w porze wiosennej i
letniej warszawskie ścieki, czyli rynsztoki
były polewane kwasem karbolowym.
Wreszcie wędrowcy docierali do bie-

zasadach określonych przepisami art. 231
K.p. lub przepisami odrębnymi wykazuje
również okres jego pracy u poprzedniego
pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę,
• pracodawca wykazuje również okresy
poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres
próbny, umowy o pracę na czas określony
lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, jeżeli nie wydał świadectwa
pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy lub poprzednich umów, zgodnie z art. 97 § 13 K.p.
Zmiany te obowiązują już od 7 grudnia
2011r.
Opracowała: MONIKA BOBKE
do przewidzenia, ale mimo to chętnych
do wzniesienia się w powietrze i gwałtownego opadania w dół nie brakowało,
nawet kosztem gwałtownego pozbycia się
dopiero co spożytych alkoholi i zakąsek.
. Toteż co rozważniejsze osoby szerokim
łukiem omijały teren wokół diabelskich
młynów, by uniknąć zanieczyszczenia
świątecznego ubrania.
Atrakcją była też panorama pod tytułem: „36 przedstawień Mikroskopowych
naturalnej wielkości Paryża, Anglia,

No to jadziem na Bielany
lańskiego lasku, do którego trzeba się
było wspinać pod górę.. Dominowały tu
wówczas dęby.
Na amatorów bielańskiego wypoczynku czekały różne atrakcje, jak karuzele,
diabelskie młyny, huśtawki. Grały kapele, można było potańczyć. Nie brakowało
handlarzy alkoholu i zagryzki. Toteż
nierzadko amatorzy trunków, gdy zaszumiały im w głowie, z ułańską fantazją
dosiadali diabelskiego młyna.
Efekt takiego postępowania był raczej
Tuska list przekazany z jego kancelarii.
Stosowne pismo o przyznaniu jubilatce
honorowego świadczenia emerytalnego
nadesłał też prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Wszystkie te dowody pamięci powiększyły ogromną kolekcję dyplomów, medali
i odznaczeń, jakie pani Irena uzyskała w
ciągu swego długiego życia, w którym
przepracowała nieprzerwanie aż 44 lata
wychowując jednocześnie czwórkę dzieci
i nie zaniedbując codziennych obowiązków
domowych.
Pani Ireno! Nasze gratulacje za tak
długie i piękne życie oraz życzenia wielu
jeszcze radosnych i pogodnych lat w gronie
najbliższych – kochanych i kochających.
ELŻBIETA JĘDRYCH

Ameryka, Rzym, Madryt, Synagoga w
Berlinie i wiele innych”.
Nie zabrakło też, jak to zwykle na
imprezach zbliżonych do odpustowych,
bywało, amatorów hazardu, którzy bezskutecznie usiłowali wygrać z zawodowymi szulerami, np. w cetno i licho.
Gdy jedni oddawali się ziemskich
uciechom, inni szukali natchnienia i
spokoju duszy w kościele i katakumbach
zakonu Kamedułów.
Nazwa tego zgromadzenia wzięła się
od miejscowości Camaldoli w Toskanii,
w której powstał pierwszy zakonny erem.
Każdy mnich żył samotnie we własnej
pustelni. Pustelnie były związane jako jeden organizm jedynie wspólnym kościołem, wspólną modlitwą i przełożonym.
W Polsce Kameduli pojawili się po raz
pierwszy ok 1002 roku, ale w 1203 roku
zginęli śmiercią męczeńską.
W 1604 roku utworzyli erem w
Krakowie. Od ich białych habitów wzięły
się zarówno krakowskie, jak i warszawskie Bielany. Te warszawskie nosiły
wcześniej nazwę Polkowej Góry, a kościół dla zakonników zaczęto tu budować
pod koniec XVII wieku.
To właśnie w ich klasztorze Henryk
Sienkiewicz przygotowywał do stanu
zakonnego, z „memento mori” na ustach,
brata Jerzego Michała Wołodyjowskiego.
JASJAN

mieniają się preferencje klientów w
zakresie zakupu alkoholi i wędlin.
„Rzeczpospolita” z 17 kwietnia br.
pisała, że „Polacy coraz częściej będą wybierać wino zamiast wódki i piwa”. Na wina
przypada 7 proc. wydatków, jakie przeznaczamy na alkohole. W ciągu najbliższych 5
lat udział win w rynku alkoholi może jednak
zwiększyć się do 10 proc. Wina będą zyskiwać kosztem wódki i piwa.
W ubiegłym roku na alkohole Polacy
wydali łącznie 26 mld zł., na wina - niemal 1,9 mld zł, co oznacza wzrost o 4,1
proc. Wina mają szansę na dalszy szybki
wzrost, głównie za sprawą win stołowych, najbardziej popularnych spośród
win oferowanych w Polsce, które powinny rosnąć w tempie 9 - 10 proc. rocznie.
Wina stołowe, czyli klasyczne wina
gronowe, były motorem rynku w 2011

Mówiąc o oszustwach rynkowych,
Kowalczyk zwrócił przede wszystkim
uwagę na dezinformowanie konsumentów.
Kupujący nie wie, jaką wędlinę kupić, by
jej jakość go zadowoliła. Np. „tradycyjna”
szynka nie powinna zawierać różnych
dodatkowych składników m.in. konserwujących, bo ta nazwa jest myląca dla
kupującego. Przerażające jest to, że firmy,
zamiast zwracać uwagę na technologię
produkcji, większą uwagę przykładają do
„lokowania” produktu na rynku.
Jako przykład podał parówki z kolorowymi nadrukami, które w jednym z
lubelskich supermarketów znajdowały
się dokładnie na wysokości oczu dzieci,
chociaż, z uwagi na swój skład, parówki
te nie powinny być przeznaczone dla najmłodszych. Zawierały bowiem tzw. mięso MOM (oddzielone mechanicznie od
kości - PAP) z kurcząt; ponadto w swoim
składzie miały też m.in. skórki kurcząt i
kilkanaście składników konserwujących.
Prezes Producentów i Pracodawców

r. Wartość ich sprzedaży sięgnęła 1,2 mld
zł i była o niemal 8 proc. wyższa niż rok
wcześniej. Natomiast jej wielkość poszła
w górę o niemal 10 proc., do 63,1 mln
litrów. W tym samym czasie łączny popyt
na wina w naszym kraju urósł o niecałe 4
proc., do 106 mln litrów.
Zmieniła
się
również,
niekorzystnie, tendencja zakupu wędlin.
Portalspozywczy.pl przekazał informację
PAP (17-04-12 r.), że podczas odbywającej się tego dnia konferencji „Jakość
wyrobów mięsnych”, Główny Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, Stanisław Kowalczyk,
wyraził opinię, że cała branża mięsna
chce produkować wędliny ‘”z dolnej
półki”, które najlepiej się sprzedają.
Jego zdaniem pociąga to za sobą spadek
jakości wędlin i coraz mniejszy prestiż
branży. Najpoważniejszym problemem
branży jest brak norm na wyroby mięsne.
Jego zdaniem,
pozorna wolność,
pozwalająca na produkcję wędlin o dowolnym składzie, prowadzi do obniżenia
jakość wyrobów mięsnych, a także wielu
nadużyć.
Kowalczyk uważa, że firmy nie mogą
wyłącznie produkować produktów wędliniarskich niskiej jakości, tłumacząc, że
tego oczekują od nich sklepy. Powiedział,
że branża nadal może udawać, że nic się
nie dzieje, a jej prestiż będzie nadal spadał. Albo też - jak mówił - podjąć próbę
zmian i wypracować normy gwarantujące
dobrą jakość określonych typów wędlin,
aby np. kiełbasa „śląska” czy „żywiecka”
z każdego zakładu była taka sama.

Przemysłu Mięsnego Wiesław Różański
powiedział, że przetwórcy mięsa produkują słabe wyroby, ponieważ takie jest
zapotrzebowanie handlu. Jego zdaniem
odejście w 2003 roku od polskich norm
było błędem.
Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i
Wędliniarzy Janusz Rodziewicz zwrócił
uwagę, że warunki dyktują sklepy wielkopowierzchniowe. Określają one limit
ceny, po jakiej mogą przyjąć towar. „Źle
się dzieje, jeżeli supermarkety zamawiając np. kiełbasę żywiecką określają limit
ceny; to zmienia całkowicie możliwości
przetwórców. Cena dobrego wyrobu będzie nie do zaakceptowania przez sklepy
wielkopowierzchniowe”.
Beata
Majchrzak
z
Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych stwierdziła, że kontrole
sprowadzają się jedynie do sprawdzania m.in. cech fizykochemicznych
oraz oznakowania danego produktu.
Przeprowadzone przez Inspekcję w ub.r.
kontrole w 204 zakładach przetwórczych
wykazały, że ponad 60 proc. wyrobów
miało nieprawidłowe parametry fizykochemiczne czy organoleptyczne lub było
źle oznakowanych.
W 16,9 proc. przetworów mięsnych
skład produktu nie zgadzał się z deklaracją na etykiecie. Najczęściej zawierały
one inne gatunki mięs, miały za dużo
wody czy zaniżoną zawartość białka. 35
proc. przetworów było nieprawidłowo
oznakowanych - najczęściej dotyczyło
to pasztetów i kiełbas grubo rozdrobnionych.
(oprac. jmj)
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aj, miesiąc zakochanych… Nie
pomnę już, ale to chyba z listków akacji, w czasach mojej
młodości, wróżono sobie, obrywając
kolejne listeczki przy wyliczance: Kocha,
lubi szanuje, nie dba, nie chce, żartuje. W
myśli, w mowie, i w sercu, na ślubnym
kobiercu.
No, niech tylko ostatni listek wypadł
na „nie dba”, „nie chce”. Biedne dziewczę, którą zakochany w niej sztubak,
miał na myśli znęcając się nad akacjową
gałązką, było poważnie zagrożone „przypadkowym” wylaniem na nią atramentu
z kałamarza, albo tym, że usiądzie na
ławce, na której „przypadkiem” znalazło
się stado pinezek..
Wróżby od wieków
towarzyszą
człowiekowi,
i
ulegają ich magii
nawet
najwięksi
racjonaliści.
Ot,
po prostu przekazywana z pokolenia na
pokolenia wiara w przeznaczenie.
Nie wolni od tego byli oczywiście
także nasi praprasłowiańscy przodkowie.
Najbardziej prostą formą było wówczas
rzucanie losów. Biały kolor wskazywał na
wynik pomyślny, czarny – niepomyślny.
Do
dzisiejszych
czasów
(na
Rzeszowszczyźnie) przetrwała prasłowiańska wróżba, polegająca na braniu
na oślep naręcza szczap drewnianych, po
czym ich liczenie. Jeżeli wzięto ich liczbę parzystą planowane przedsięwzięcie
powinno się powieść; nieparzysta liczba
zwiastowała fiasko.
W wierzeniach pierwotnych woda
miała wyjątkowe znaczenie, jako element
oczyszczający, święty. I także, podobnie
jak wróżenie ze szczap, do dzisiaj przetrwały, i to w znacznie szerszym zakresie,

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH
takie metody, jak lanie na wodę kruszców, wosku. Dawniej lano także białko,
a z powstałego tworu odczytywano
przyszłe losy osoby, która w ten sposób
sobie wróżyła.
Rzucano na wodę rozżarzone węgliki.
Gdy pływały po wodzie, wróżba była pomyślna, gdy tonęły – niepomyślna.
W święta kupalne (obecnie świętojańskie) puszczano na wodę wieńce, niekiedy z zapalonymi świecami. Spotkanie się
wieńców lub wydobycie któregoś z wieńców (puszczanych w tym przypadku tyl-

Znacznie bardziej skomplikowane
było wróżenie z kości zwierzęcych,
zwłaszcza z ich łopatek. Było to jednak
zadanie dla wybranych specjalistów
od magii i wróżb. Całość łopatki była
podzielona na określone pola, którym odpowiadały ścisłe określenia i ewentualnie
występujące tu zniekształcenia wskazywały na pewne przewidywane zdarzenia
czy zachowania.
A jeżeli już o zwierzętach mowa, to
warto wspomnieć, że u części Słowian
bardzo ważną rolę odgrywał we wróżbach koń. Uważnie
obserwowano jego
kroki, np. którą
nogą przekraczał
odpowiedni przedmiot, czy się nie
potknął, itp.
Podobnie jak u Greków i Rzymian,
także u Słowian wygłaszali wróżby ludzie. Były to przede wszystkim osoby
umysłowo chore lub niedorozwinięte, a
niezwykłość ich zachowania, np. żywiołowo wygłaszane nieskoordynowane logicznie sądy tylko podnosiły, ze względu
na swoją niezrozumiałość i tajemniczość,
wartość wróżby. A zawodowi interpretatorzy wypowiedzi, przede wszystkim kapłani, nie mogli obawiać się, że zabraknie
im zajęcia.
Wróżono nawet ze spontanicznych
zabaw małych dzieci, często bardzo nietypowych. Niekiedy zadawano im wiele
pytań i interpretowano na poważnie ich
dziecięce bajdurzenia.

Kocha, lubi, szanuje...

AKWARIUM

J

est gatunkiem endemicznym, żyworodnym opisanym w 1971r przez
Millera i Fitzmonsa. Nazwa Ameca
pochodzi od nazwy rzeki w ,której odkryto ten gatunek. Samce w naturze dorastają
do 8cm długości, samice są nieco większe
dł. do 12cm cechuje je duża żywotność.
Należą do rodziny Goodeidae i są jedynym przedstawicielem rodzaju
Ameca.

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

H

istorycznie zwana kadukiem,
jest chorobą o złożonej etiologii
cechującą się występowaniem
napadów padaczkowych, które są
przejściowymi zaburzeniami czynności
mózgu występującymi wskutek nad-

ko przez kobiety) przez mężczyznę miało
prowadzić do związku małżeńskiego.
Nawet pozostawione na noc ręczniki
dawały nadzieję, bowiem jeżeli któryś
zwilgotniał, to jego właścicielka mogła
liczyć na szybkie zamążpójście.
Wspomniałem na początku o wróżeniu z liści akacji. Ta wróżba ma bardzo,
bardzo długą przeszłość, bowiem wróżenie za pomocą roślin i kwiatów, było
jednym z najważniejszych u naszych
protoplastów.
Bardzo duże znaczenie miało także
wróżenie z wnętrzności zwierząt, zwłaszcza z wątroby i śledziony. Tę ostatnią
„pobierano” od wieprza zabitego w odpowiedniej porze roku. Grubość i nabrzmienie śledziony wskazywało, który okres
zimy będzie surowy. Jeżeli śledziona była
równa, to zima miała być łagodna.

Amika
wspaniała
(Amica splendens)
W warunkach naturalnych rybki te
występują jedynie w rzece Rio Ameca w
Meksyku w stanie Jalisco wpadającej do
Zatoki Banderas. Niestety od 1998r uważana jest za gatunek wymarły w naturze.
Występuje jedynie w zbiornikach hodowlanych . Ciało jest lekko wygrzbiecone
srebrzystoszare na ,którym rozmieszczone są nieregularne granatowo czarne
plamy.
Cechą charakterystyczną ubarwienia
tych ryb jest żółtawe lub czerwone zabarwienie płetwy ogonowej. W hodowli tych
rybek zwracamy uwagę na parametry
wody w zbiorniku takie jak
temperatura-zwykle od
15-30st C, pH w
granicach 6,5-8,5,

Przyczyny występowania padaczki są
różnorodne. Należą do nich stany po urazach mózgu (blizna glejowa jako ognisko
indukcyjne napad padaczkowy),przebyte
operacje mózgu np. z powodu tętniaków,
wylewów czy nowotworów, zmiany
hormonalne(w fazie menstruacji kobiet
są silniej narażone na ataki padaczki),epizody padaczkowe wywołane przez
bodźce zewnętrzne np. wpływ lamp stro-

Padaczka

miernych, gwałtownych wyładowań
bioelektrycznych komórek mózgowych.
Rocznie notuje się ponad 60 nowych
przypadków na 100000 osób. W Polsce
leczonych jest z tego powodu około 400
tys chorych.

boskopowych czy też migotania obrazu
na monitorach.
Ataki padaczkowe mogą wywoływać
również takie stany fizjologiczne jak
niedotlenienie, zmniejszenie zawartości
CO2 we krwi, hiperwentylacja, spadki

Fraszki Jana Sztaudyngera
Głupie serce
Jakiś zapach młodości, jakaś
stara piosenka,
A serce, głupie serce, zaraz z
żalu pęka.

JASJAN

Ocena wiosny
Wiosno, ludzie ciebie cenią
Dopiero jesienią.

Wierniejsze
Nie płatki, ale ciernie
Zostają róży wierne.

Niesłuszna nazwa
Niesłusznie się chyba „starością”
nazywa.
Nikt się o nią nie stara, a przecież przybywa.

O grzechach
Najstraszniejsze są grzechy,
Z których nie ma uciechy.

Carpe diem
Cóż bardziej nam życie umili
Niż zdolność chwytania chwili.

twardość wody w szerokich granicach od
5 do 20 st. n.
Wielkość zbiornika hodowlanego
powinna wynosić powyżej 200cm .Woda
w zbiorniku powinna być odstała i dobrze
natleniona. Zbiornik powinien być gęsto
obsadzony roślinnością z pozostawieniem strefy środkowej wolnej w celu
obserwacji pływających ryb, wskazane
jest ułożenie na dnie korzeni pokrytych
kępkami mchu jawajskiego gdzie małe
rybki mogą znaleźć schronienie.
Odżywianie nie sprawia kłopotu .Ryby
spożywają zarówno pokarm roślinny jak i
mięsny. Ciąża u tej żyworódki trwa około
60dni.Młode ryby rodzą się żywe w ilości od 10 do 40 w zależności od wielkości
samicy. Narybek po urodzeniu jest dość
duży i ma wielkość od 1,5 do 2cm. Od
razu po urodzeniu zaczyna żerować w
poszukiwaniu pokarmu. Ryby charakteryzuje duża żarłoczność czasami przejawiającą się w obgryzaniu płetw innym
mieszkańcom akwarium.
M.W.
poziomu cukru we krwi, zaburzenia wodno-elektrolitowe, stany gorączkowe.
Pierwsza pomoc w trakcie napadu
padaczkowego powinna polegać na zabezpieczeniu chorego przed upadkiem i wynikającymi z tego urazami zwłaszcza głowy,
zabezpieczeniem drożności dróg oddechowych ,kontroli oddechów, zapewnienie
spokoju .Po napadzie padaczkowym chory
powinien być ułożony na boku w celu wyeliminowania ryzyka zachłyśnięcia. Gdy
mimo tego postępowania napad padaczkowy utrzymuje się należy pilnie wezwać
pogotowie w celu wdrożenia postępowania farmakologicznego.
Postępowanie to wdrożone jest
przez lekarza i polega na podaniu i.v.10
mg Diazepamu (Relanium) lub 2 mg
Klonazepamu i.v. oraz podawaniu tlenu
przez maskę lub wąsy. Przy braku poprawy leczenie powtarza się. Jeśli napady
nie ustępują podaje się 20mg Diazepamu
i.v. oraz fenytoiny w ilości 15mg/kg i.v.
równocześnie podając do drugiej żyły
40% glukozę z kokarboksylazom – przy
cukrzycy z insuliną. Przy braku poprawy
podajemy Fenobarbital ,w ostateczności
w asyście anestezjologa stosuje się znieczulenie dożylne.
Zwrócić należy uwagę na błędnie często podpowiadane wskazówki w postaci
zalecenia wkładania twardych przedmiotów w usta chorego czy też prób siłowego
rozwierania jego szczęk, nie podaje się
również płynów doustnie do momentu odzyskania pełnej świadomości przez chorego. Metody te mogą jedynie przyczynić się
do pogorszenia stanu zdrowia chorego
ESKULAP

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Waga 23.IX–23.X

Dobra aura gwiezdna do
załatwiania wszelkich spraw.
Musisz znaleźć właściwą
proporcję między wysiłkiem a odpoczynkiem. Zaplanuj ten ostatni.

Nie zaczynaj niczego nowego. Trzecia dekada będzie odpowiednią do podejmowania
decyzji. Znajdź czas na relaks z muzyką
czy książką.

Byk 21.IV–21.V

Skorpion 24.X –22.XI

Twoja aktywność zasłuży na
premię. Panuj nad emocjami,
bowiem wypowiedziane ostre
słowa mogą ci zaszkodzić w relacjach nie
tylko z najbliższymi

Merkury cię wesprze szczególnie w pracy. Nie pogardzaj
pomocą ze strony przyjaciół.
Zadbaj o siebie i o poprawę samopoczucia. Postaraj się zażegnać konflikty
i spory.

Bliźnięta 22.V–21.VI
Zmuszone do szybkich dzia-łań
muszą reagować z rozmysłem.
Nie licz jedynie na swoją inteligencję. Do dobrych efektów prowadzi wytrwałość i skuteczność.

Strzelec 23.XI–23.XII
Niespodziewany
uśmiech
losu. Nie zabraknie okazji
do poznania nowych ludzi.
Dobry moment na zaplanowanie wymarzonej podróży.

Rak 22.VI–22.VII
Przy podejmowaniu decyzji
poradź się bliskich. Nie próbuj zmieniać biegu wydarzeń
w życiu osobistym. Lepiej poczekać aż
będzie lepsza atmosfera.

Koziorożec 24.XII–20.I
Intuicja cię nie zawiedzie.
Warto wykorzystać ten czas
nie tylko na plany, ale także
na ich realizację. Wysiłek należy zrekompensować odpoczynkiem.

Lew 23.VII–22.VIII
Będziesz realizować z powodzeniem swoje plany, ale
napotkasz mimo wszystko
na pewne trudności. Warto przemyśleć co
jest ważne, a co może poczekać.

Wodnik 21.I–20.II
Trudne i pilne decyzje nie
będą sprawiały ci trudności.
Dokonując zmian poradź
się doświadczonych osób. Uporządkuj
sprawy urzędowe.

Panna 23.VIII–22.IX
Miesiąc wspaniałej passy.
Twoja aktywność będzie konieczna i skuteczna. Zwolnij
pod koniec miesiące , bowiem należy ci
się odpoczynek po intensywnych działaniach.

Ryby 21.II–20.III
W drugiej dekadzie niezbędna
kreatywność i przebojowość.
Taka postawa zaprocentuje
w przyszłości. Musisz więcej zaangażować się w sprawy rodzinne.

KRZYŻÓWKA nr 5 z hasłem

1

2

3

21

16

4

5

6

7

10

13

6

19

8

9
12

4

10

8

11

12
1

15

26

5

13

14

15

16

17

18

19

11
20

21

22
23

23
3

2

27
24

24

25
20

26

7

25

17

18

22

27
9

Wszystkie litery ponumerowane w
prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1- 27 utworzą hasło.
Poziomo: 1) miejscowość w woj. lubelskim nad Wisłą, 5) na boisku piłkarskim,
8) współmieszkaniec, 9) ośrodek sportowy
w warszawskich Łazienkach, 10) Burt (ur.
1936, amer. aktor, reżyser, scenarzysta,
11) smarowidło,13) puchar,16) kichanie,
20) nie jeden w wojsku, 23) instrument
muzyczny, 24) kolorowe u Rodowicz, 25)
owoc z pestką 26) Andrew (1719-1811)
konstruktor młockarni, 27) zw. org. występujący w wątrobie zwierząt.
Pionowo: 1) choroba oczu, 2) aplikacja, 3) Andrej (1900–1946) gen. radziecki organizator armii ros. przy wojskach
niem., 4) bałagan, 5) imię Godunowa,
6) klamra, 7) pracują w restauracji, 12)
waga, 14) stolica Tatr, 15) kontynent, 17)
bufet w karczmie, 18) wieś kaszubska w
pow. puckim 19) Santi (1483-1520) włoski malarz i architekt, 21) mały kamień,
22) jedna zorza dwie…, 23) wyspa na
Morzu Karaibskim.

14

Karty
pocztowe
z
dopiskiem
Krzyżówka nr 5 prosimy przesłać na
adres redakcji do dnia 31 maja 2012 r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą – niespodzianką ufundowaną przez Społem
Mazowiecką Agencję Handlową Sp.
z o.o.
Rozwiązanie krzyżówki nr 3
Poziomo:1) gromnice, 5) detale, 8)
zaduch, 9) imigrant, 10) Dobromir, 11)
atrapa, 13) lokal, 16) kolka, 20) bączek,
23) wertykal, 24) Radoskór, 25) Norwid,
26) Sanoas, 27) autarkia.
Pionowo:1) grzęda, 2) ozdobnik, 3)
nicpoń, 4) ekier, 5) dzida, 6) teror, 7)
lunapark, 12) trak,14) obłąkana, 15) love,
17) Laskowik, 18) zwrotka, 19) flądra,
21) złoto, 22) kokos 23) Warta.
HASŁO: Tarczyński i Dobrosława
dobry duet.
Nagrodę ufundowaną przez grupę
Tarczyński SA. wylosowała Barbara
Miziołek.
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