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„Dziś wokół spółdzielczości narosło pewne niezrozumienie, ale sądzę, że niebranie obecnie pod
uwagę tej formy gospodarowania stanowi objaw zubożenia i nie służy zróżnicowaniu tożsamości”
– słowa papieża Franciszka do uczestników III Festiwalu Nauk Społecznych Kościoła w Weronie.

W Mikołajkowy wieczór mocno wiało. Huragan Ksawery, jak go nazwano,
nie wyrządził w naszych zasobach strat, co dobrze świadczy o przygo-
towaniu naszych budynków, nawet w takich ekstremalnych warunkach.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Otrzymujecie Państwo 60. numer naszej

gazety, a w nim zamieszczamy relację
z naszego jubileuszu 55-lecia Spółdzielni.
Tym razem obchody były skromne. Spot-
kanie na stojąco w naszej sali konferen-
cyjnej. Powitanie, przemówienia, gratula-
cje. Zacni goście. Duma z osiągnięć
Spółdzielni. Zaduma nad przyszłością… czy
dotrwamy, tak jak ten numer naszej gaze-
ty, do 60-tki? Aby to osiągnąć, 150 osób
przyjmuje i podpisuje Apel do władz. Po-
tem optymistyczne odśpiewanie Sto lat
i uroczysty tort. Tak, jak w każdej rodzinie
na urodzinach. My od 20 lat, nieustannie,
co roku, obchodzimy urodziny Spółdzielni.
A kiedy się obchodzi rodzinne uroczystoś-
ci? Kiedy panuje w niej zgoda, kiedy
dobrze się dzieje i jest dobra atmosfera. Za-
prasza się wówczas nie tylko najbliższych,
ale i sąsiadów. W naszej Bawełnie nigdy nie
brakowało dobrej atmosfery; nigdy nie
brakowało życzliwości; może poza krótkim
okresem na początku lat dziewięćdzie-
siątych. Ale zawsze szanowano historię
Spółdzielni. Tworzono i podtrzymywano tra-
dycję, doceniano pracę i osiągnięcia załogi
oraz szerokiego grona społeczników. Pra-
cowano na dobrą opinię. RSM „Bawełna”
to brzmiało dumnie. Szanowano również
oponentów. Nie stosowano nigdy nieczy-
stych zagrań. Bo jak w każdej dobrej ro-
dzinie, możemy się kłócić, możemy nie ak-
ceptować pewnych rozwiązań, ale zawsze
musimy rozmawiać i starać się zrozumieć
drugą stronę. I to nam się udawało, bo za-
wsze mieliśmy na uwadze dobro wszystkich
naszych członków, jako wartość nadrzędną
nad naszymi indywidualnymi zapatrywa-
niami. Przekazujemy i pokazujemy jak
ważne są nasze doświadczenia, nasze
osiągnięcia, jak ważna jest tradycja; a jeś-
li popełniamy błędy, to je szybko napra-
wiamy. Bo każda instytucja, tak jak każda
przyzwoita rodzina potrzebuje spokoju,
porządku, wyobraźni, poszanowania star-
szych i szacunku dla swoich osiągnięć.

Tym przemyśleniom sprzyja ten szcze-
gólny w naszym życiu okres jakim są Świę-
ta Bożego Narodzenia. Mamy to szczęście,
że urodziny Spółdzielni obchodzimy w ad-
wencie, w okresie przygotowującym do naj-
piękniejszych świąt. Świąt narodzenia Pana.
Świąt rodzinnych, pełnych miłości. Świąt roz-
poczynających się tradycyjną wieczerzą wi-
gilijną, poprzedzoną łamaniem się tradycyj-
nym opłatkiem i składaniem sobie życzeń.
Podczas wieczerzy podawane są tradycyjne
potrawy, a późnym wieczorem bądź o półno-
cy wielu uda się na tradycyjną pasterkę.

Życzę wszystkim z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku wiele miłości,
zdrowia i uśmiechu. Cieszmy się i radujmy
wspólnie, zgodnie z oczekiwaniami Pa-
pieża Franciszka, w naszej dużej spółdziel-
czej rodzinie, bo RSM „Bawełna” to na-
dal brzmi dumnie, bo spółdzielcze za-
rządzanie mieszkaniami jest na-
jefektywniejsze, bo cała
spółdzielczość jest jak naj-
bardziej potrzebna nor-
malnym ludziom.

Sylwester
Pokorski

W obronie spółdzielczości.

M
imo, że polscy politycy nie dostrzegają wartości spółdziel-
czości i próbują z nią walczyć, m.in. poprzez, opisywane
już przez nas wielokrotnie, projekty ustaw, które trafiły
do Sejmu i rozpatrywane są przez Komisję Nadzwyczajną,

nadzieję i radość w nasze serca tchnął Papież Franciszek. Do
uczestników III Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła w Weronie
przesłał nagranie wideo, w którym zwrócił uwagę na to, jak martwi
go fakt, iż wokół spółdzielczości zbierają się ciemne chmury, a eu-
ropejscy politycy wykazują niezrozumienie dla idei kooperatyw. Oka-
zało się, że już jako młody człowiek, Papież Franciszek, słuchając
rad i nauk swojego ojca, stał się entuzjastą spółdzielczości. Według
niego spółdzielczość to „droga do równości w warunkach zróżnico-
wania”. Jak sam powiedział, spółdzielczość ma również znaczenie
dla zagwarantowania osobistej godności człowieka wobec „idola,
jakim jest pieniądz”. W nagraniu Papież wyrażał się o spółdziel-
czości bardzo pozytywnie oraz zachęcał do jej rozwoju. Nawiązując
do niedawno odbytego spotkania ze spółdzielcami z Argentyny za-
znaczył, że w czasach kryzysu ruch spółdzielczy udowodnił, że liczą
się dla niego ludzie, a nie maksymalizacja zysków.

Co ważne Ojciec Święty powiedział, że stawia na spółdzielczość
jako na formę zarządzania przedsiębiorstwami i zaapelował przy tym
o walkę z bezrobociem, które w niektórych krajach sięga nawet
40%. Papież podkreślił: „W spółdzielczości praca i godność osoby
idą ramię w ramię. Solidarności należy przestrzegać również przy
organizacji pracy i aby zapewnić pluralizm wśród tych, którzy za-

rządzają rynkami. Dziś wokół spółdzielczości narosło pewne niezro-
zumienie – również w środowiskach europejskich – ale sądzę, że nie-
branie obecnie pod uwagę tej formy gospodarowania stanowi objaw
zubożenia i nie służy zróżnicowaniu tożsamości”.

Oby nasi politycy mieli chociaż odrobinę tej mądrości co Papież
Franciszek. Tego im życzymy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego 2014 Roku. I.G.

Oby nasi politycy mieli chociaż odrobinę tej mądrości co Papież Franciszek w kwestiach
spółdzielczości. Ojciec Święty przekonany jest o potrzebie wspierania ruchu spółdzielczego.
Martwi go, zaś że europejscy politycy wykazują niezrozumienie dla idei kooperatyw.

Uwaga!
Do tego numeru dołącza-
my praktyczny kalendarz
z przydatnymi telefonami.
W numerze znajdziecie
Państwo także program
TV na święta.

PAPIEŻ FRANCISZEK
PROMUJE SPÓŁDZIELCZOŚĆ
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Z prac
Rady Nadzorczej
W listopadzie 2013 roku Rada Nadzorcza RSM
„Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, na któ-
rym:
1. w sprawach członkowsko-mieszkaniowych od-
stąpiła od rozpatrzenia wniosków o wykreślenie
trzech osób z grona członków Spółdzielni, w tym
1 osoby z osiedla „Słowiańskie” i 2 osób z osied-
la „Sienkiewiczowskie” – z uwagi na spłacenie
całości zadłużeń, które były powodem prowadzenia
postępowania o pozbawienie ich członkostwa
w Spółdzielni,
2. przyjęła do akceptującej wiadomości wyniki
gospodarczo-finansowe Spółdzielni za 9 miesię-
cy 2013 roku,
3. uchwaliła:

a) aneks nr 4 do Regulaminu opłat za lokale
w RSM „Bawełna”,

b) aneks nr 4 do Regulaminu szczegółowych
zasad rozliczania kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi w RSM „Ba-
wełna”,

c) zaliczkowe stawki opłat za ciepłą wodę dla
budynku przy ul. Stylonowej 7 – po roz-
budowie węzła cieplnego w budynku o funk-
cję ciepłej wody użytkowej dostarczanej do
mieszkań w miejsce dotychczasowych pod-
grzewaczy gazowych,

d) zmianę stawek opłat za centralne ogrze-
wanie dla 5 mieszkań od 1.05.2013 r. wy-
nikającą z korekty rozliczenia centralnego
ogrzewania za 2012 rok,

e) stawki opłat stałych i zmiennych za centralne
ogrzewanie i ciepłą wodę od 1.01.2014 r. –
zmiana związana z wprowadzoną od 22 lis-
topada 2013 r. przez Dalkię Łódź (dostaw-
cę ciepła do zasobów RSM „Bawełna”) pod-
wyżką taryf za ciepło,

4. wyraziła zgodę na nabycie od Gminy Łódź po-
przez przekształcenie z 90% bonifikatą przy-
sługującego Spółdzielni prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości
położonej w Łodzi, przy ul. Gandhiego 3a,
5. przyjęła do wiadomości informacje Prze-
wodniczących Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”
i „Słowiańskie” na temat spraw, jakimi zajmowały
się te Rady Osiedli w okresie od ostatniego po-
siedzenia Rady Nadzorczej. Rada Osiedla „Sien-
kiewiczowskie” i Rada Osiedla „Zbiorcza” nie
miały w tym czasie posiedzeń,
6. przyjęła do wiadomości informację o działa-
niach podejmowanych przez Spółdzielnię
w związku z powtarzającymi się problemami
z rozliczeniem kosztów zużycia ciepła w budyn-
ku przy ul. Uniejowskiej 4A i wobec zgłoszenia się
w tym temacie na dyżur Rady Nadzorczej przed-
stawiciela mieszkańców ww. budynku wytypowała
ze swego grona dwie osoby na to spotkanie,
7. przyjęła do wiadomości informację o upły-
wającym w przyszłym roku terminie, do którego
zawarta jest umowa między SMTS ASTRAL
a Spółdzielnią w zakresie dostarczania sygnału
RTV do mieszkań na osiedlu „Sienkiewiczowskie”
i o związanym z tym faktem wystąpieniu Stowa-
rzyszenia co do kontynuowania współpracy już ze
spółką „Astral Media”. W dyskusji członkowie
Rady Nadzorczej uznali, że brak jest uzasadnienia
dla kontynuowania umowy na dotychczasowych
warunkach, ustalonych dla Stowarzyszenia, czy-
li muszą być ustalone zasady odpłatności, a ponadto
wskazane jest, aby zweryfikować dane posiadane
przez Spółdzielnię i Stowarzyszenie co do stanu
sieci TVK na osiedlu,
8. przyjęła do wiadomości informację o warun-
ku postawionym spółdzielniom mieszkaniowym
przez UMŁ przy przekształcaniu prawa wieczys-
tego użytkowania gruntu w prawo własności,
aby ustanawiana była służebność gruntu na rzecz
Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na nierucho-
mościach, których dotyczą przekształcenia praw
oraz o trwających w tej sprawie rozmowach
z UMŁ,
9. przyjęła do wiadomości informację o Zebra-
niu przedzjazdowym delegatów z województwa
łódzkiego na VI Krajowy Zjazd Związku Rewi-
zyjnego SM RP, w którym jako zastępca delega-
ta na Zjazd Związku uczestniczył Prezes naszej
Spółdzielni p. Sylwester Pokorski i rekomendo-
wany został przez uczestników zebrania prze-
dzjazdowego na kandydata do Rady Nadzorczej
Związku z pierwszego miejsca w regionie łódzkim.
10. przyjęła do wiadomości, iż podczas obchodów
jubileuszu 55-lecia RSM „Bawełna” zapropono-
wane zostanie wystosowanie apelu od zgroma-
dzonych na uroczystościach do posłów o uwzględ-
nienie w pracach sejmowej komisji nadzwyczaj-
nej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu pra-
wa spółdzielczego wniosków płynących z wy-
słuchania publicznego. Apel drukujemy na stronie
obok,
11. ponadto Rada Nadzorcza przyjęła podzięko-
wania od TKKF Ogniska „Dzikusy” za dofinan-
sowanie sekcji siatkarskiej Ogniska, które wraz
z podziękowaniem przedstawiło rozliczenie otrzy-
manych środków oraz informację o dotychczaso-
wych osiągnięciach drużyn siatkarskich z TKKF
w rozgrywkach amatorskiej ligi siatkarskiej a także
informację Zarządu o przeznaczeniu, jak co roku,
środków finansowych na paczki świąteczne dla
członków Spółdzielni z osiedli „Żubardź” i „Ko-
ziny”,
12. termin następnego posiedzenia Rady Nad-
zorczej ustalono na 18 grudnia 2013 r.

Oprac. E.S.

Z prac Zarządu Spółdzielni w listopadzie 2013 r.
W listopadzie 2013 r. posie-
dzenia Zarządu RSM „Ba-
wełna” odbyły się w dniach 6,
13, 20, 27 i 28.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 31.10.2013 r. w Spółdzielni
było 9.292 członków, w tym 8.942 człon-
ków zamieszkujących i 350 członków
oczekujących. W listopadzie 2013 r. przy-
jęto w poczet członków Spółdzielni 20
osób, a skreślono z rejestru w związku
z ustaniem członkostwa – 31 osób.

Podjęto postępowania o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
2 członków zalegających z opłatami za
mieszkanie, natomiast wobec dwóch in-
nych, którzy spłacili zadłużenie wobec
Spółdzielni – uchylono decyzje o prowa-
dzeniu postępowań.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali
Podjęto uchwałę w sprawie określenia
przedmiotu odrębnej własności lokali
w budynku nr 56 przy ul. Tybury 3
w Łodzi.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosztów wy-
miany okien we własnym zakresie przez
członków Spółdzielni w kolejności wyni-
kającej z list określających kolejność wy-
miany/refundacji stolarki okiennej na
poszczególnych osiedlach:
– w sześciu mieszkaniach w osiedlu

„Koziny”,
– w trzynastu mieszkaniach w osiedlu

„Żubardź”,
– w czterech mieszkaniach w osiedlu

„Zbiorcza”,
– w trzynastu mieszkaniach w osiedlu

„Słowiańskie”,

– w pięciu mieszkaniach w osiedlu
„Sienkiewiczowskie”.

Przyspieszono refundację kosztów wy-
miany okien we własnym zakresie dwóm
osobom z osiedla „Zbiorcza” ze względu
na ich sytuację życiową oraz po uzyska-
niu pozytywnej opinii Rady Osiedla.
Z przyczyn technicznych przyspieszono
wymianę okna w jednym z mieszkań
w osiedlu „Słowiańskie”.

Podjęto decyzję o wykonaniu dodat-
kowych robót nie ujętych w planie re-
montowym osiedla „Sienkiewiczowskie”
polegających na remoncie chodnika przy
ul. Kmicica 6 poza ogrodzeniem budyn-
ków S-ek.

Uchwalono zadania komisji ds. wy-
boru wykonawców na realizację robót re-
montowych w zasobach mieszkaniowych
Spółdzielni w 2014 roku.

Przyjęto informacje złożone przez
kierowników administracji osiedli o przy-
gotowaniu administrowanych zasobów
do sezonu zimowego.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń–październik 2013 roku.

Ponownie wynajęto firmę ochroniarską
dla zapewnienia w okresie zimowym –
przez okres 5 miesięcy – fizycznej ochro-
ny w budynku 501 przy ul. Gorkiego 6/8
i 10/12. Rozwiązanie takie wprowadzone
było już przez kilka miesięcy na początku
bieżącego roku, pisaliśmy o tym w stycz-
niowym numerze naszej gazety.

Podniesiono o 8% opłaty stałe i zmien-
ne za centralne ogrzewanie lokali użytko-
wych wynajmowanych, należących do
Spółdzielni i ustalono stawki opłat dla po-
szczególnych lokali.

Podjęto decyzję o skierowaniu do
sądu sprawy przeciwko Gminie Miastu
Łódź o zapłatę należności związanych
z poszukiwaniem spadkobierców oraz

z opłatami za mieszkanie w osiedlu
„Żubardź”, które z braku innych spadko-
bierców zmarłego członka Spółdzielni
przypadło Gminie.

Postanowiono wywiesić na klatkach
schodowych w budynkach Spółdzielni
informacje o wysokości zadłużenia wg
stanu na koniec listopada br. w opłatach
za używanie mieszkań znajdujących się
w danej klatce – tak, jak to czyniono już
w latach ubiegłych, to jest bez podawania
numerów mieszkań ani nazwisk dłużni-
ków.

Najem lokali i dzierżawa
terenu
Wynajęto pomieszczenie piwniczne
w budynku nr 25 przy ul. Skrzetuskiego 6
mieszkance tego budynku.

Na wniosek najemcy – Miasta Łódź –
zmieniono termin płatności czynszu za na-
jem lokalu użytkowego przy ul. Dąbrów-
ki 3 na potrzeby odbywania posiedzeń
przez samorządową Radę Osiedla Ole-
chów–Janów.

Działalność społeczno-
wychowawcza
W ramach działalności społeczno-wy-
chowawczej Zarząd postanowił:
– przeznaczyć kwotę 11.000 zł na

świąteczne paczki okolicznościowe dla
135 członków Spółdzielni z osiedla
„Żubardź” i 61 członków z osiedla
„Koziny”. Osoby, które znalazły się na
listach do obdarowania paczkami,
wytypowane zostały przez Rady
Osiedli „Żubardzia” i „Kozin” ze
względu na ich sytuację życiową i fi-
nansową,

– przekazać kwotę 2.500 zł na medale,
upominki, słodycze i napoje dla uczest-
ników Olimpiady Przedszkolaków or-
ganizowanej jak co roku przez TKKF
Ognisko „Dzikusy” na Olechowie
w Szkole Podstawowej nr 205.

***
Zarząd przyjął do wiadomości informację
o przebiegu spotkania reprezentantów Fo-
rum Zarządców Nieruchomości Spółdziel-
czych z przedstawicielami Wydziału
Majątku Miasta i Wydziału Praw do Nie-
ruchomości UMŁ w sprawie nowych
uwarunkowań nabywania na własność
nieruchomości będących w użytkowaniu
wieczystym spółdzielni mieszkaniowych
i uzależniania przez UMŁ udzielenia bo-
nifikaty od zgody nabywcy na ustano-
wienie służebności gruntowych na rzecz
Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Roz-
mowy na powyższy temat mają być kon-
tynuowane na planowanym w tym celu
spotkaniu z Prezydent Miasta Łodzi.

***
Zarząd przyjął do wiadomości, że z po-
wodu związanego z obowiązkami służbo-
wymi delegat Spółdzielni nie będzie mógł
uczestniczyć w VI Krajowym Zjeździe
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP, wobec czego RSM „Ba-
wełna” będzie reprezentował z-ca delegata
p. Sylwester Pokorski. O zaistniałej zmia-
nie poinformowany został Związek Re-
wizyjny oraz organizator Zebrania prze-
dzjazdowego delegatów z województwa
łódzkiego na Zjazd Związku.

Następnie – na ostatnim listopado-
wym posiedzeniu – Zarząd przyjął infor-
mację na temat przebiegu VI Krajowego
Zjazdu Związku Rewizyjnego SM RP,
w którym uczestniczył jako reprezentant
RSM „Bawełna”, jak również pełnił na
zjeździe funkcję vice przewodniczącego
i wybrany został do Rady Nadzorczej
Związku. Zarząd przyjął powyższe do
wiadomości, z satysfakcją odnosząc się
do wyboru p. Sylwestra Pokorskiego na
członka Rady Nadzorczej Związku Re-
wizyjnego.

Oprac. E.S.

Nasi pracownicy
Do naszej spółdzielni trafił list od mieszkańców jednego z bloków przy ulicy Bydgo-
skiej 27/29 dotyczący tematyki remontów. Nie o remontach jednak będziemy dziś pisać,
ale chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na inną, bardzo istotną kwestię. Mianowicie,
w liście tym, mieszkańcy bloku przedstawiają pewne informacje pisząc: „jeden z tech-
ników pracujących w administracji naszej spółdzielni (na ulicy Klonowej) powiado-
mił nas”, czy dalej „przedstawiciel administracji zaproponował”. Ale kto? O których
konkretnie pracownikach jest mowa?

Drodzy Państwo, w ubiegłym numerze, w ramach przypomnienia, rozpoczęliśmy
prezentację sylwetek pracowników naszych administracji. Ponadto każdy pracownik
RSM „Bawełna” nosi identyfikator ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz zajmowanym
stanowiskiem. Prosimy, zwracajcie na to uwagę. Nie tylko uchroni to Was przed wpusz-
czeniem do domu oszustów i złodziei. Pozwoli nam to również mieć pełen obraz
w zgłaszanych przez Was sprawach i problemach, a w niektórych sytuacjach na wy-
ciągnięcie konsekwencji w stosunku do pracowników, którzy niewłaściwie wykony-
wali swoje obowiązki. Dlatego tak ważne jest byście wiedzieli z jakim pracownikiem
rozmawiacie. Również podczas rozmów telefonicznych każdy nasz pracownik, odbie-
rając telefon, przedstawia się. Zapisujcie sobie jego nazwisko. A jeśli nie usłyszycie, nie
krępujcie się prosić o powtórzenie. To naprawdę ułatwi nam wzajemny kontakt. Jes-
teśmy przecież tu dla Was.

I.G.

Listy

W styczniu odczytujemy urządzenia do rozliczeń
Odczyty urządzeń do rozliczeń wody i ciepła za 2013 rok odbędą się w dniach
2 – 20 stycznia 2014 roku i przeprowadzone zostaną w większości przypadków
drogą radiową, bez konieczności wchodzenia do Państwa lokali.

Odczyty dla lokali, w których urządzenia nie posiadają wbudowanego mo-
dułu radiowego odbywać się będą po uprzednim umówieniu terminu z Pań-
stwem. Zwracamy uwagę, że tylko dwa pierwsze umówione terminy są
niepłatne. Jeśli w pierwszym czy drugim terminie nie udostępnicie Państwo lo-
kalu wskazany zostanie jeszcze jeden termin odczytu, ale już płatny. Płatność
za niego doliczona zostanie do rozliczenia. Lokale nie odczytane będą trakto-
wane w rozliczeniu za 2013 rok jak nie opomiarowane. Odczyty podawane te-
lefonicznie przez użytkowników lokali nie będą honorowane.
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Międzynarodowy Związek Spół-
dzielczy ma nowe logo, nowe
władze i nową siedziba.

Wielokrotnie na łamach naszej gazety, przy
okazji artykułów dotyczących spółdziel-
czości, a zwłaszcza w roku 2012, który był
uznany przez ONZ za Międzynarodowy Rok
Spółdzielczości, prezentowaliśmy Państwu
logo Międzynarodowego Związku Spółdziel-
czego – tęczową flagę na białym tle, z któ-
rej wyfruwają gołębie w kolorach tęczy. Sym-
bolem naszym była również cała tęcza
w pełnym spectrum kolorów. Jednakże na-
sze symbole budziły wiele kontrowersji
w ostatnim czasie, bowiem tę kolorystykę za-
częły używać, czyli ją zawłaszczyły, inne or-
ganizacje i ruchy społeczne. Dlatego więc na
ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym Między-
narodowego Związku Spółdzielczego, któ-
re odbyło się w Kapsztadzie, w Republice

PołudniowejAfryki, w dniach 1-5 listopada
2013 roku, zaprezentowano nowe logo or-
ganizacji – w fioletowej kolorystyce słowo
COOP (czyli kooperacja; współdziałanie),
którego litery umieszczone na białym tle łączą
się jak ogniwa łańcucha.

Podczas Zgromadzenia doszło także
do wyboru nowych władz. Ponownie Pre-
zydentem została Pauline Green i był to
jedyny, zgłoszony na to stanowisko, kan-
dydat. Wybrano także czterech wicepre-
zydentów i piętnastu członków rady, nie-
stety bez polskiego przedstawiciela.
Podczas sesji plenarnych dyskutowano
o miejscu spółdzielni w działaniach na
rzecz zrównoważonego rozwoju oraz two-
rzeniu finansowych podstaw funkcjono-
wania spółdzielni. Zaś w trakcie warszta-
tów debatowano na temat roli spółdzielni
w realizacji usług społecznych, czy możli-
wości pozyskiwania kapitału przez spół-
dzielnie. Polskę w Kapsztadzie reprezen-
towały m.in. delegacje Krajowej Rady
Spółdzielczej z prezesem Alfredem Do-
magalskim i przewodniczącym Zgroma-
dzenia Ogólnego Jerzym Jankowskim
oraz przedstawiciele związków i orga-
nizacji spółdzielczych o charakterze kra-
jowym. Ich obecność w Afryce stała się
doskonałą okazją do promocji Zgroma-
dzenia Cooperative Europe, które już
w kwietniu 2014 r. odbędzie się w War-
szawie.

Podczas obrad podjęto również decyzję
o przeniesieniu siedziby z Genewy
w Szwajcarii do Brukseli, czyli miejsca
władz wykonawczych Unii Europejskiej.

I.G.

Spółdzielczością zainteresował się
już jako nastolatek, a w czasach
gimnazjalnych należał do niele-
galnych kółek samokształcenio-

wych. W 1907 roku rozpoczął studia na
Wydziale Historyczno-Filologicznym
i Prawnym Charkowskiego Uniwersytetu
Imperatorskiego. Wrażliwy na ludzką
krzywdę współtworzył wśród studentów
inicjatywy wzajemnego wsparcia, poma-
gając zwłaszcza najuboższym, a otrzymany
któregoś dnia spadek przekazał ubogiej
wdowie i jej dzieciom, utrzymując się
z udzielania korepetycji. Prowadził
wykłady z historii Polski na specjalnych
kompletach dla polskiej młodzieży, a od
1909 należał do „Filarecji” – Związku
Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej,

czyli młodzieżowej „przybudówki” Pol-
skiej Partii Socjalistycznej – Frakcja Re-
wolucyjna, której to partii został później
członkiem. W listopadzie 1915 r., w cza-
sie prowadzenia, w ramach PPS, wykładu
o historii Polski, został aresztowany przez
policję niemiecką za działalność niepo-
dległościową i osadzony na Pawiaku,
w warszawskim więzieniu śledczym znaj-
dującym się przy ul. Pawiej. Skazano go
na internowanie, gdzie, niewzruszony,
prowadził dla polskich jeńców pogadanki
i wykłady. W 1917 został zwolniony i po-
wrócił do Warszawy, gdzie poznał Edwarda
Abramowskiego – wybitną postać w świe-
cie spółdzielczości, działacza, którego
sylwetkę przedstawialiśmy Państwu we
wrześniowym numerze naszej gazety. To

Razem z końcem roku kończymy również prezentację
polskich pionierów spółdzielczości, podczas której
chcieliśmy Państwa zapoznać z ludźmi, dla których ta-
kie wartości jak równość, odpowiedzialność społeczna,
samopomoc, demokracja, solidarność, sprawiedliwość
czy troska o innych nie były obce. Celowo staraliśmy się
przekazywać Państwu te informacje tak obszernie,
by uzmysłowić wszystkim, że wbrew wielu obecnym, ne-
gatywnym opiniom na temat spółdzielczości, jest to bar-
dzo potrzebna forma gospodarowania, a jej idee zostały
zaszczepione przez znakomitych ludzi i wybitne oso-
bowości.
W tym numerze zaprezentujemy działacza spółdzielczego
– Jana Wolskiego, urodzonego 24 sierpnia 1888 r.
w Skuriatowie, na północy Rosji, w rodzinie szlacheckiej.

Pionierzy Spółdzielczości

Jan Wolski

właśnie on zachęcił Wolskiego do rozpo-
częcia aktywnej działalności w spółdziel-
czości. Konsekwencją tego było między in-
nymi zaangażowanie Wolskiego jako pra-
cownika w Związku Spółdzielni Spożyw-
ców „Społem”. W 1920 r. zgłosił się na
ochotnika na front wojny polsko-bolsze-
wickiej, gdzie zajął się m.in. organizacją
sieci spółdzielczych kantyn wojskowych.
Lata 20. to również okres, kiedy Wolski po-
święcił się propagowaniu spółdzielczości
uczniowskiej, a w latach 1918-1925
wygłosił w całej Polsce ponad 1000 od-
czytów dotyczących różnych form
spółdzielczości. Jako spółdzielca Wolski
wielokrotnie współpracował z naj-
wyższymi władzami i instytucjami pań-
stwowymi. W rezultacie w 1926 r. Minis-
terstwo Pracy i Opieki Społecznej, przy
wsparciu Towarzystwa Kooperatystów,
przyznało mu trzymiesięczne stypendium
do Włoch. Zdobyte tam doświadczenie
nauczyło go, że bez wsparcia władz koo-
peracja pracy nie będzie miała najmniej-
szych szans rozwoju. Na trzy lata przed wy-
buchem II wojny światowej, w 1936 r., Jan
Wolski stworzył Biuro Kierownicze Koo-
peratyw Pracy miasta Warszawy, instytu-
cję zapewniającą spółdzielniom wsparcie
administracyjne, techniczne, handlowe,
aparat księgowy i finansowy. Efektem
tych działań było powstanie tuż przed
wojną 180 działających spółdzielni pracy.

W obliczu agresji hitlerowskiej na
Polskę Wolski został powołany przez
ówczesnego prezydenta Warszawy, Stefana
Starzyńskiego, do Miejskiego Zespołu
Aprowizacyjnego, utworzonego na bazie
„Społem”. Po kapitulacji Niemcy prze-
kształcili go w wydział aprowizacji ma-
gistratu Warszawy, a Wolskiemu udało się
zachować stanowisko. To umożliwiło
utworzenie w kręgu współpracowników
wielobranżowej spółdzielni pracy „Od-
budowa”.

Okres wojenny to również czas, w któ-
rym Wolski stworzył pierwszy w Polsce
statut wzorcowy dla spółdzielni pracy,
który obowiązywał aż do końca 1949
roku. Opracował też szereg regulaminów
i instrukcji w zakresie organizacyjnym oraz
napisał podręcznik organizacyjny dla
spółdzielni. Założył i redagował pierwsze
w Polsce pismo specjalistyczne „Spółdziel-
czość Pracy”.

Po zakończeniu wojny, w nowej rze-
czywistości, szybko okazało się, że Wol-
ski – „nieugięty, bezkompromisowy i bez-

interesowny ideowiec” staje się coraz
mniej potrzebny i doceniony. Od połowy
1948 roku został odsunięty całkowicie od
udziału w życiu spółdzielczości polskiej
oraz możliwości pracy pedagogicznej, m.in.
w styczniu 1949 r. odebrano mu możliwość
prowadzenia dalszych wykładów w Stu-
dium Spółdzielczym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Rozwiązano też stworzony
przez niego Centralny Ośrodek Szkole-
niowy Spółdzielczości Pracy w podkra-
kowskiej Woli Justowskiej. W rezultacie,
zupełnie zmarginalizowany jako działacz
spółdzielczy, Wolski przez kilka lat po-
zostawał bezrobotny, żyjąc z żoną w bie-
dzie. I tak prawie do końca 1956 roku po-
zostawał w całkowitej izolacji, a cały
jego teoretyczny dorobek nazywano po-
gardliwie „Wolszczyzną”.

Wydarzenia roku 1956, „poznański
czerwiec” czy „odwilż październikowa”
pociągnęły za sobą istotne przemiany
społeczne i umożliwiły odrodzenie się
ruchów społecznych. Wtedy również po-
nownie przypomniano sobie o Janie Wol-
skim, zaczęto znów prosić go o radę
w kwestiach spółdzielczości, zapraszać na
spotkania ruchu, a w styczniu 1957 r. II
Zjazd Delegatów Centralnego Związku
Spółdzielczości Pracy przyjął nawet
uchwałę wyrażającą wdzięczność i uzna-
nie dla Wolskiego, odznaczono go jako
Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdziel-

czego, a także wybrano w skład Rady
CZSP i do Naczelnej Rady Spółdziel-
czej. W tym samym czasie ukazała się jego
książka „Spółdzielczy samorząd pracy”
i został przewodniczącym nowo po-
wstałego Spółdzielczego Instytutu Samo-
rządu Pracy. Dobra passa nie trwała jednak
długo, na co miała wpływ sytuacja poli-
tyczna w Polsce. Instytut zlikwidowano
w 1959 r., a Wolski przeszedł do opozycji.
Dzięki jego inicjatywie ponownie odżyła
wolnomularska loża Kopernik – jedyna taj-
na organizacja, której nigdy nie udało się
zinwigilować komunistycznej służbie bez-
pieczeństwa. Zaangażował się także
w działalność Klubu Krzywego Koła,
będącego zaczątkiem przyszłej opozycji de-
mokratycznej. Niestety, odpowiedzią władz
na jego działalność była rewizja w jego
mieszkaniu, co, wiekowy już wówczas
Wolski, przypłacił zawałem serca. Po
upokarzającym procesie uniewinniono go.
Zablokowano jednak edycję dzieła jego
życia „Anachronizm najemnictwa”.

Ostatnie lata życia to smutny okres
w życiu Wolskiego. Zapomniany i scho-
rowany zmarł 12 lipca 1975 roku.

W przyszłym numerze zakończymy
cykl o pionierach, prezentując sylwetki lu-
dzi, którzy tworzyli podstawy spółdziel-
czości poza granicami Polski.

I.G.
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Zgromadzonych na obchodach jubileuszu

55-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”
w Łodzi w dniu 6 grudnia 2013 roku

do
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Posłów

z sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów
ustaw z zakresu prawa spółdzielczego

oraz
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Apelujemy o zaprzestanie odgórnych, niedemokratycznych regu-
lacji prawnych godzących w idee spółdzielczości.

Apelujemy, bowiem
• Nasz spokój i nasze mieszkania nie wymagają ingerencji Usta-

wodawcy, nie wymagają coraz to gorszych rozwiązań prawnych.
Wymagają zaś jednego aktu – prawa spółdzielczego, tworzonego
z naszym, samych spółdzielców, aktywnym udziałem, podob-
nego do Ustawy o spółdzielniach z 29 października 1920 roku,
i to winno być dla wszystkich wzorem do naśladowania.

• Nasz spokój i nasze mieszkania, wymagają spółdzielni, której
funkcjonowanie nie reguluje się ustawą, ale statutem, uchwala-
nym przez nas samych, w ramach ogólnych przepisów jednej,
wspólnej ustawy spółdzielczej.

• Nasz spokój i nasze mieszkania wymagają rozsądnego za-
rządzania według naszych reguł i zasad ujętych w naszym sta-
tucie. Mamy dość własnej świadomości, by wybrać taki sposób
zarządzania, jaki jest dla nas najlepszy. Dlatego chcemy nadal
być w spółdzielni mieszkaniowej.

• Analiza kolejnych zmian ustawodawczych pozwala nam stwier-
dzić, że posłowie i rząd, który stoi za ich działaniami, nie pragną
naszego spółdzielczego dobra; czyli chcą i zakłócają nam nasz
dotychczasowy spokój.

• Analiza przebiegu posiedzeń i prac Nadzwyczajnej Komisji do
rozpatrzenia projektów z zakresu prawa spółdzielczego świad-
czy, że pomimo zorganizowania w dniu 24 czerwca 2013 roku
wysłuchania publicznego, czyli dopuszczenia do głosu obywa-
teli, którzy w zdecydowanej większości przekazali swoje nieza-
dowolenie i oświadczali, że będą niekorzystnie dotknięci
proponowanymi rozwiązaniami poselskim, nic się nie zmieniło
i nadal procedowane są przepisy, na które to obywatele nie wy-
rażają zgody.
Nie lekceważcie nas – spółdzielców w przekonaniu, że wiecie le-

piej, co jest nam potrzebne - byśmy my nie zlekceważyli Was
w chwili wyborów

Spółdzielczość mieszkaniowa to nie tylko forma zarządzania
mieszkaniami, która zaspokaja mieszkaniowe potrzeby, często nie-
majętnych obywateli. To także podstawa do tworzenia małych lo-
kalnych społeczności obywatelskich, budowanych w oparciu
o posiadaną bazę materialną, ale przede wszystkim w oparciu
o wieloletnią tradycję, czego najlepszym przykładem jest społecz-
ność zgromadzona wokół obchodów 55-lecia Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi.

Naszym pragnieniem i ambicją jest obchodzić jeszcze niejeden
jubileusz więc nie zniszczcie nam tego.

NIE MOŻNA IGRAĆ NASZYM SPOKOJEM
I NASZYMI MIESZKANIAMI!

NIE MOŻNA IGRAĆ NASZYM, CZĘSTO JEDNYNYM, MAJĄTKIEM.
DOROBKIEM NASZEGO ŻYCIA!

Lokale użytkowe
do wynajęcia

RSM „Bawełna” wynajmie dwa lokale
użytkowe:
1. w osiedlu „Koziny” lokal przy ul. 1

Maja 76 w parterze budynku wielo-
lokalowego nr 15 o powierzchni
87 mkw. 9 parter 65 mkw. + piwnica
22 mkw.).

2. w osiedlu „Żubardź” lokal przy
ul. Bydgoskiej 25 o powierzchni 67
mkw.

Szczegółowych informacji udziela Ad-
ministracja Osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
ul. Klonowa 39, tel. 42 651 55 24.

N O W E
L O G O
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Księga wieczysta to sądowy rejestr, który przedstawia

stan prawny nieruchomości. Choć czasem i w księgach pojawiają się błędy,
których usunięcie nie zawsze jest proste.

Przekonaliśmy się o tym na przykładzie naszej nieruchomości.

Srebrzyńska 45
W opisie stanu prawnego tej nieruchomości
należy wspomnieć, że już w roku 2008 była
podjęta uchwała określająca przedmiot
odrębnej własności lokali. Stało się to, po
uzyskaniu informacji od geodety, że stan
prawny jest uregulowany, a nieruchomo-
ść nie wymaga żadnych dodatkowych po-
działów ani scaleń. W tym samym więc
roku Spółdzielnia wystąpiła do Gminy
z wnioskiem o przekształcenie gruntu na
własność. I wtedy okazało się, że stan
prawny nieruchomości budzi zastrzeżenia
Urzędu. Gmina wydała postanowienie za-
wieszające postępowanie o przekształce-
nie gruntu we własność z uwagi na to, że
właścicielem gruntu nie była Gmina lecz
Skarb Państwa (brak komunalizacji grun-
tu) oraz z uwagi na rozbieżność zapisów
w księdze wieczystej i ewidencji gruntów
dotyczących powierzchni i numeracji

działek, na których posadowiony był bu-
dynek mieszkalny przy ul. Srebrzyńskiej
45. Zarząd Spółdzielni musiał zatem uchy-
lić podjętą uchwałę i przeprowadzić po-
stępowanie wyjaśniające w zakresie działek
składających się na te nieruchomość.

Po analizie dokumentów znajdujących
się w aktach ksiąg wieczystych okazało się,
że w latach 70. ubiegłego wieku, Gmina
rozwiązała umowę użytkowania wieczys-
tego dla jednej z trzech działek przypisa-
nych tej nieruchomości. Spółdzielnia pod-
jęła żmudne i długotrwałe czynności kom-
pletowania dokumentów, map i zeznań
świadków, wskazujących na nieprzerwa-
ne władanie tym gruntem. Tylko to mogło
pozwolić na ubieganie się w Sądzie stwier-
dzenia własności nieruchomości poprzez
zasiedzenie. Wniosek taki został złożony
do Sądu w 2011 r. a w 2013 r. uzyskaliś-
my prawomocne postanowienie stwier-

dzające prawo własności do gruntu poprzez
zasiedzenie. Wystąpiliśmy do Sądu wie-
czysto-księgowego o założenie nowej
księgi wieczystej dla zasiedzonego grun-
tu. W tym czasie Gmina przeprowadziła
komunalizację dwóch pozostałych działek
pod budynkiem scalając je w jedną i stała
się jej właścicielem.

Z uwagi na ustąpienie przyczyny za-
wieszenia przez Gminę postępowania
o przekształcenie gruntu na własność,
Spółdzielnia w lipcu br. złożyła wniosek
o podjęcie zawieszonego postępowania
i czekamy na decyzję Urzędu w tym za-
kresie. Bawełna nabędzie prawo włas-
ności gruntu w drodze postępowania ad-
ministracyjnego, czyli poprzez wydanie de-
cyzji. Po ujawnieniu prawa własności
w księdze wieczystej i przyłączeniu do niej
gruntu nabytego poprzez zasiedzenie, Za-
rząd ponownie podejmie projekt i uchwałę
ostateczną określającą przedmiot odrębnej
własności lokali, która umożliwi miesz-
kańcom nieruchomości wyodrębnianie lo-
kali.

Sarnia 4
Pod koniec maja 2011 r. – po 10 latach
prowadzonego przez Miasto postępowa-
nia – Spółdzielnia uzyskała prawomocną
decyzję o podziale nieruchomości. Uzys-
kanie tej decyzji wymagało ze strony
Spółdzielni wykonywana na przestrzeni
tych lat coraz to innych, nowych koncep-
cji projektów podziału nieruchomości.
Ostatecznie, po podziałach terenu, mie-
liśmy nabyć grunt (działka nr 145/1), oka-
lający naszą nieruchomość z trzech stron.
Od strony wschodniej – teren wzdłuż bu-
dynku od strony klatek schodowych
i ulicy wewnętrznej, od strony południo-
wej – teren graniczący z naszą nierucho-
mością przy ul. Zbiorczej 8 i od strony
zachodniej – teren wzdłuż ul. Sarniej.
Wniosek o nabycie działki złożony został
we wrześniu 2011 r., na podstawie wcześ-
niej podjętej uchwały Rady Nadzorczej

RSM „Bawełna” i prawomocnej decyzji
podziałowej. Po kolejnym jednak naszym
piśmie ponaglającym realizację wniosku,
w kwietniu 2013 r. uzyskaliśmy z Urzędu
Miasta Łodzi informację, że działka ta nie
może być przedmiotem zbycia przez
Miasto. Zarząd Dróg i Transportu nega-
tywnie zaopiniował zbycie tej działki (dla
której wcześniej wydana była przez Pre-
zydenta Miast Łodzi prawomocna de-

cyzja), ze względu na zlokalizowany na
niej fragment (przedłużenie) ulicy Borsu-
czej wraz z chodnikiem. Zbycie gruntu
może nastąpić po wydzieleniu z niego
części zajętej pod infrastrukturę drogową.
Obecnie, na wniosek Gminy, toczy się po-
stępowanie w sprawie kolejnego podziału
geodezyjnego działki nr 145/1. Wróci-
liśmy więc do punktu wyjścia.

T.T.

Do tej pory było tak, że osoba, któ-
ra po przeprowadzonym remon-
cie otrzymała z funduszu re-

montowego spółdzielni zwrot wydat-
ków poniesionych na wymianę stolarki
okiennej czy drzwi wejściowych, musiała
zapłacić z tego tytułu podatek. Refun-
dacja kosztów remontu traktowana była
bowiem jako przychód właściciela miesz-
kania i z tego tytułu należało wykazać to
w rocznym zeznaniu podatkowym oraz
zapłacić, w zależności od wysokości za-
robków, 18 lub 32% podatku. A przecież
w rzeczywistości nie był to przychód,
a jedynie odzyskanie własnych środków.
Najpierw bowiem wpłaciliśmy pieniądze
na fundusz remontowy, później zapłaci-
liśmy np. za wymianę okien, a następ-
nie spółdzielnia oddała nam pieniądze

z tego właśnie funduszu. Jednak fiskus
wychodził z założenia, że właściciel
mieszkania ma obowiązek ponosić kosz-
ty jego utrzymania i z tego powodu zwrot
kosztów od spółdzielni uznawał za przy-
sporzenie majątkowe właściciela.

10 października 2013 r. sprawa
stała się wreszcie jasna. Minister Fi-
nansów wydał interpretację ogólną,
w której czytamy: „(...) kwota zwrotu
otrzymana na podstawie i zgodnie ze
statutem lub regulaminem danej
spółdzielni mieszkaniowej, przez właś-
ciciela lokalu mieszkalnego z funduszu
remontowego spółdzielni mieszkaniowej
nie stanowi przychodu w rozumieniu
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych i w konsekwencji nie podle-
ga opodatkowaniu tym podatkiem.” Na-

leży w tym miejscu przypomnieć, że
w sprawie osób posiadających spółdziel-
cze lokatorskie lub własnościowe prawo
do lokalu Minister Finansów zajął sta-
nowisko w interpretacji ogólnej już
w 2009 r., stwierdzając, że w takim przy-
padku zwrot wydatków nie stanowi przy-
chodu podlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych: „otrzymanie od spółdzielni miesz-
kaniowej zwrotu wydatków poniesio-
nych na wymianę stolarki okiennej nie
stanowi dla osób mających spółdzielcze
prawa do lokali mieszkalnych, przycho-
du podlegającego opodatkowaniu”.

Osoby, którym spółdzielnia zwróciła
wydatki remontowe i które wykazały te
kwoty w zeznaniu rocznym, mogą je sko-
rygować i odzyskać podatek. I.G.

Niełatwe porządkowanie gruntów

Rys. 1 Rys. 2

Refundacja
kosztów
remontu

bez podatku

Refundacja
kosztów
remontu

bez podatku
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Zbiorcza informacja o spółdzielniach mieszkaniowych powstała, aby „ocalić
od zapomnienia” historię powstania i rozwoju łódzkiej spółdzielczości
mieszkaniowej i jak wcześniejsze opracowania tego typu przekazana zostanie
do Muzeum Historii Miasta Łodzi i Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

„Z inicjatywy kilku osób, wymieńmy tu-
taj w pierwszym rzędzie Zdzisława
Orłowskiego, postanowiono zrobić coś, by
ocalić od zapomnienia pamięć ludzi, któ-
rzy w swej pracy – etatowej i społecznej
zrobili nieco więcej aniżeli wymagały
tego od nich obowiązki określone jako
normalne. Spółdzielczość, jak wiadomo,
otwiera każdemu społecznikowi ogromne
pole do działania, stwarza możliwości
wykazania się inicjatywą i realizacji po-
mysłów, poza spółdzielczością częstokroć
nieprawdopodobnych.

Postanowiono, by zapobiec zupełnemu
zapomnieniu o tej niemałej grupie ludzi od-
danych pięknej idei spółdzielczości, zebrać
dokumentację o tej działalności.

Nie musimy w tym miejscu podkreś-
lać, że inicjatywa zrodziła się w „Bawełnie”
i podjęte kroki zespołu entuzjastów – his-
toryków dotyczą naszej Spółdzielni.

13 stycznia 1978 r. powołana została
do życia Komisja Historii i Tradycji Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna”. Inicjatorem zebrania założyciel-
skiego był długoletni i zasłużony pra-
cownik i działacz RSM „Bawełna” –
Zdzisław Orłowski, przy czynnym i życz-
liwym poparciu także długoletniego pre-
zesa Zarządu RSM „Bawełna” – Stefana
Wyszyńskiego. W zebraniu uczestniczyło

pięć osób: Krystyna Banaszewska-Ro-
gacka, Jolanta Markiel, Zdzisław Orłow-
ski, Henryk Siemieński i Barbara Szcze-
paniak. Pierwszym przewodniczącym
komisji została Krystyna Banaszewska-
-Rogacka”.

Pierwszym zadaniem komisji było
opisanie rodzącego się wówczas osiedla
Widzew Wschód. Jednak szybko rozsze-
rzono działalność komisji powierzając jej
spisanie historii całej Spółdzielni , wszyst-
kich pobudowanych przez Bawełnę osied-
li. Zwiększył się też skład komisji z pięciu
do dziesięciu osób.

Dorobek ówczesnej Komisji Histo-
rycznej RSM „Bawełna” to:
1978 r. – udział w pracach Ogólnopol-

skiego Konkursu Kronik
Spółdzielczości Mieszkanio-
wej,

1979 r. – udział w organizacji jubileu-
szowej wystawy RSM „Ba-
wełna” w Muzeum Historii
Miasta Łodzi,

1981 r. – udział w przygotowaniach
do wystawy wydawnictw
łódzkiej spółdzielczości
mieszkaniowej,

1983 r. – przygotowanie materiałów
do monografii RSM „Ba-
wełna” pt. „Drogi Rozwoju”,

1984 r. – zorganizowanie stałej wy-
stawy historycznej na temat
dziejów Łodzi i osiedla Wi-
dzew,

1984 r. – udział w opracowaniu histo-
rii dziesięcioletniej wówczas
współpracy RSM „Baweł-
na” z niemiecką spółdzielnią
z Drezna,

1984 r. – wystąpienie do komisji His-
torycznej Centralnego Zwią-
zku spółdzielczości Bu-
downictwa Mieszkaniowego
(CZSBM) o zorganizowanie II
Krajowego Konkursu Kronik.

W dorobku komisji znalazły się też
liczne publikacje, opracowania i kon-
spekty do wygłaszanych prelekcji nt. his-
torii osiedli i spółdzielni. Bardzo orygi-
nalne, ręczne spisane kroniki przygotowane
były przez Jana Germaniuka. O kronikach
tych pisaliśmy już na łamach gazety pre-
zentując zdjęcia osiedli z lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych ubiegłego
wieku.

W 1985 r., po raz pierwszy w historii
spółdzielni i jako precedens w skali kraju
Zebranie Przedstawicieli RSM „Bawełna”
uchwaliło wprowadzenie zapisu do statu-
tu spółdzielni, że do zakresu działania Rady
Nadzorczej należy „powołanie Komisji
Historii i Tradycji”. Komisja taka działała
więc odtąd umocowana statutowo jako or-
gan samorządowy. Byliśmy wzorem dla in-
nych Spółdzielni.

RSM „Bawełna” współpracuje z Ko-
misją Historyczną do dnia dzisiejszego,
choć nie jest to już komisja w strukturach
naszej spółdzielni. Obecnie działająca
Komisja wywodzi się z Wojewódzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, która powołała
komisję 10 stycznia 1983 r. nadając jej cha-
rakter dobrowolnego zrzeszenia członków
i pracowników łódzkich spółdzielni miesz-
kaniowych , którzy społecznie starali się do-
kumentować historię powstania i dorobku
swojej spółdzielni. Komisja ma charakter
ogólnospółdzielczy. Do 1990 roku komis-
ja pracowała przy Spółdzielczym Ośrodku
Studialno-projektowym Gospodarki Miesz-
kaniowej „Inwestprojekt” w Łodzi, pod-
ległym CZSBM. Po likwidacji CZSBM
i podległych mu struktur Komisja konty-
nuuje działalność przy organizacyjnym
wsparciu naszej Spółdzielni. Siedziba Ko-
misji znajduje się przy ul. Przybyszew-
skiego 163. Obecnie w skład komisji
wchodzi 11 osób: Lucja Kasicka – prze-
wodnicząca komisji, Edmund Kempa,
Otylia Kulmińska, Krzysztof Kurasiński,
Stefan Wyszyński, Barbara Kotynia, Kry-
styna Wijata-Kuzan, Janina Konieczna,
Barbara Antczak, Barbara Kwiatkowska,
Aurelia Borucka.

Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku punktem zainteresowania komisji
pozostaje udokumentowanie historii
wszystkich spółdzielni mieszkaniowych re-
gionu łódzkiego. Podsumowaniem do-
tychczasowej pracy w tym zakresie jest wy-
dana właśnie przy okazji jubileuszu 55-
-lecia RSM Bawełna „Zbiorcza Informa-
cja o Spółdzielniach Mieszkaniowych Re-
gionu Łódzkiego powstałych w latach
1957–2007”.

Na koniec pozwalamy sobie przyto-
czyć jeszcze jeden fragment z „Dróg Roz-
woju II” na 30-lecie RSM „Bawełna”:
„Zrobiono już wiele. Im dalej sięga się
jednak w przeszłość, tym bardziej widać
jak szybko upływa czas, jak krucha bywa
pamięć ludzka i jak wiele czynów należy
jeszcze upamiętnić”. I o tym należy pa-
miętać.

Zebrała: K.Sz.

Dzia ła lność Komis j i H is tor yczne j

Tekst opatrzony
tym samym tytułem
zaczerpnięto z opra-
cowania jubileuszo-
wego na 30-lecie
RSM „Bawełna”
Drogi Rozwoju II

Ocalić od zapomnienia

15października 2013 r. w siedzi-
bie Spółdzielni przy ul. Przy-
byszewskiego 163 miała miejs-

ce miła uroczystość. Na ręce właścicieli fir-
my PPUH Laskomex – producenta m.in.
domofonów montowanych w naszych
budynkach, p. Janusza Chojnackiego i jego
żony Zarząd Spółdzielni złożył serdeczne
podziękowania za wsparcie, pomoc i za-
angażowanie w organizację FESTYNU
„HOP DO SZKOŁY”, który odbył się
w dniu 14 września 2013 rok na naszym
Olechowie. Podziękowaliśmy za zorga-
nizowanie, w ramach stoiska wystawien-
niczego tej firmy, zabaw dla uczestników
festynu oraz ufundowanie cennych nagród
dla zwycięzców konkursu rodzinnego.
Działania te przyczyniły się niewątpliwie
do uatrakcyjnienia naszej imprezy i na
długo pozostaną w pamięci naszych człon-
ków.

Ponadto byliśmy mile i pozytywnie za-
skoczeni dodatkową akcją tej firmy pro-
wadzoną na festynie, bowiem rozdawano
wśród uczestników miesięcznik spółdziel-
czy „Tęcza” oraz broszurę o zasadach ru-
chu spółdzielczego. Jak się dowiedzieliś-
my właściciel firmy jest też pomysłodawcą
gry planszowej: „Droga do spółdzielczo-
ści”, którą na spotkaniu z Zarządem za-
prezentował.

Bardzo się cieszymy i wyrażamy na-
dzieję, że kontakty z firmą zostaną utrzy-
mane także w kolejnych edycjach Hop do
Szkoły.

Podziękowania



14.15 Opowieść wigilijna 21.35 Wesołych świąt 20.30 Święta Last Minute 21.40 Studio lotto 21.50 Czekając na cud 20.00 Madagaskar 21.55 Appaloosa

21.50 Twierdza 20.05 Narzeczony
mimo woli

22.10 Spider-man 14.05 Światowiec 20.00 Słodka zemsta 20.00 Za jakie grzechy 22.50 Blues Brothers

IMIENINY: ADAMA, EWY 24 GRUDNIA 2013

IMIENINY: EUGENII, PIOTRA 25 GRUDNIA 2013

W T O R E K

Ś R O D A

Program na podstawie danych otrzymanych
od poszczególnych stacji telewizyjnych.

05.10 Sprawa dla reportera
05.55 TVP INFO w TVP1
08.00 Wiadomości
08.10 Pogoda poranna
08.15 Las bliżej nas - magazyn
08.40 Życzenia Gwiazd
08.45 Ziarno
09.15 Kung Fu Panda Legenda o nie-

zwykłości - serial animowany USA
(2011)

10.05 Życzenia Gwiazd
10.15 Świat się kręci - widowisko pub-

licystyczne
10.55 Życzenia Gwiazd
11.05 Bananowy doktor II - serial USA

(2010)
12.40 Natura w Jedynce - Globalne

ocieplenie w świecie renifera
13.40 Jaka to melodia?
14.10 Życzenia Gwiazd
14.15 Opowieść wigilijna - film ani-

mowany USA (2009), reż. Robert
Zemeckis, wyk. Jim Carrey, Co-
lin Firth

16.05 Cała Polska śpiewa kolędy
z TVP1 i radiem Zet

17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Klan - telenowela TVP
18.20 Kolędy w Pałacu Prezydenckim
19.15 Życzenia Gwiazd
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Pogoda
20.15 Orędzie na Boże Narodzenie
20.30 Święta z Jedynką
21.25 Transmisja Pasterki z Watyka-

nu
23.05 Vabank - komedia sensacyjna
01.05 Żółty szalik - film TVP
02.10 Notacje - Maria Iwaszkiewicz.

Nasze Wigilie - cykl dok.
02.25 Zakończenie dnia

06.05 Drugie życie - film dok. 06.40
Serce Łodzi 07.05 M jak miłość - serial
TVP 08.00 Pytanie na śniadanie 10.20
Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10.50 Król i ja - film animowany USA
(2003) 12.25 Święta w kajdankach -
komedia romantyczna, Kanada, USA
(2007), reż. Ron Underwood, wyk.
Melissa Joan Hart, Mario Lopez, Ti-
mothy Bottoms, Markie Post 14.00 Fa-
miliada - teleturniej 14.35 Rodzinka.pl
- serial komediowy TVP 15.10 Boże
Narodzenie - dramat, Wielka Brytania,
Kanada (2010), reż. Coky Giedroyc,
wyk. Tatiana Maslany, Andrew Bu-
chan, Neil Dudgeon, Claudie Blakely
16.50 Koncert świąteczny w Pelplinie -
Bazylika katedralna Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny 18.00 Pa-
norama 18.25 Sport Telegram 18.30
Pogoda
18.40 Renifer Niko ratuje święta - film

animowany, Niemcy, Dania, Fin-
landia, Irlandia (2008), reż. Michael
Hegner, Kari Juusonen, Krystyna
Kozanecka-Kołakowska

20.05 Barwy szczęścia - serial oby-
czajowy

20.40 M jak miłość - serial TVP
21.35 Wesołych świąt - komedia

USA (2006), reż. John Whitesell,
wyk. Danny DeVito, Matthew
Broderick, Kristin Davis

23.10 60 sekund - film sensacyjny
USA (2000), reż. Dominic Sena,
wyk. Nicolas Cage, Angelina Jolie,
Giovanni Ribisi, Will Patton

01.10 Boże Narodzenie - dramat, Wie-
lka Brytania, Kanada (2010), reż.
Coky Giedroyc, wyk. Tatiana Mas-
lany, Andrew Buchan, Neil Dudge-
on, Claudie Blakely

02.45 Koncert świąteczny w Pelplinie -
Bazylika katedralna Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

03.45 Zakończenie programu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.15 Scooby Doo i Brygada Detek-
tywów (26) 08.45 Scooby Doo i Bryga-
da Detektywów (1) 09.15 Scooby Doo
i Brygada Detektywów (2) 09.45 Zwa-
riowany „Dziadek do orzechów” - ani-
macja, USA, 1999, reż. Harold Harris
10.50 Elza z afrykańskiego buszu -
film familijny, Wielka Brytania, USA,
1966, reż. James Hill, wyst. Virginia
McKenna, Bill Travers, Bryan Epsom,
Geoffrey Keen, Omar Chambati, Peter
Lukoye 12.55 Świat według Kiepskich
(19) 13.30 Świat według Kiepskich
(69) 14.10 Świat według kiepskich
(245) 14.45 Świąteczny strajk - kome-
dia, USA, 2010, reż. Robert Iscove,
wyst. Daphne Zuniga, Chelah Hors-
dal, David Sutcliffe, Evan Williams,
Victor Zinck Jr. 16.45 Kolędy 18.50
Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogo-
da 19.30 W świątecznym nastroju
20.05 Epoka lodowcowa. Mamucia

gwiazdka - USA, 2011, reż. Karen
Disher. Sid przypadkowo niszczy
pamiątkę rodzinną Manny’ego:
świąteczny kamień. Przez to trafia
na listę niegrzecznych przygotowa-
ną przez Świętego Mikołaja i wyru-
sza na biegun północny, żeby na-
prawić swój błąd…

20.30 Święta Last Minute - komedia
familijna, USA, 2004, reż. Joe
Roth, wyst. Tim Allen, Dan Ayk-
royd, Erik Per Sullivan, Jake Bu-
sey, Jake Busey, Julie Gonzalo,
Marin Cheech, M.Emmet Walsh,
Jamie Lee Curtis

22.40 Pociąg z forsą - film akcji, USA,
1995, reż. Joseph Ruben, wyst.
Wesley Snipes, Chris Cooper, Wo-
ody Harrelson, Jennifer Lopez, Ro-
bert Blake

00.50 Dwudziesta dziewiąta ulica -
komedia sensacyjna, Japonia,
USA, 1991, reż. George Gallo,
wyst. Danny Aiello, Anthony Lapa-
glia, Frank Pesce, Lainie Kazan,
Robert Forster

02.45 Tajemnice losu
05.00 Wstawaj! Gramy!

05.50 4music
06.45 Mega chichot
07.15 Stary Testament
07.45 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry'ego
08.10 Scooby-Doo
08.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09.00 Benny Hill
09.30 Komisarz Rex (10)
10.25 Awaryjne lądowanie - USA,

1996, reż. Charles Wilkinson,
wyst.: David Charvet, Patricia Kale-
mber

12.10 Łowca Krokodyli Steve Irwin
12.40 Galileo (405)
13.35 Niezwykłe choinki
14.30 Nowa wigilijna opowieść - 12

piesków w opałach - USA, 2012,
reż. Keith Merrill, wyst. Danielle
Chuchran, Sean Patrick Flanery

16.25 Ranczo nadziei - USA, 2004,
reż. Rex Piano, wyst. Barry Corbin,
JD Pardo, Lorenzo Lamas

18.10 Wesołych Świąt, panie Fasola
18.40 Nowy Scooby i Scrappy Doo
19.05 Scooby-Doo
19.30 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry’ego
20.00 Milion na gwiazdkę - Kanada,

USA, 2007, reż. James Orr, wyst.
Cameron Bright, Carmen Electra,
Chris Kattan, Knight Matthew, Lacy
Preston, Patrick Swayze, Schlagel
Amy, Schlagel Zoe

21.50 Czekając na cud - film oby-
czajowy, Kanada, USA, 2004,
reż. Chazz Palminteri, wyst. Alan
Arkin, Paul Walker, Penélope
Cruz, Robin Williams, Susan Sa-
randon

23.40 W sieci terroru - film sensacyj-
ny, USA, 2009, reż. Richard Cla-
baugh, wyst. Adrian Paul, Danny
Trejo

01.35 Łowca Krokodyli Steve Irwin
02.05 STOP Drogówka
03.00 4music

05.05 Uwaga! 05.20 Rozmowy w toku
(2115) - talk-show 06.20 Mango - Te-
lezakupy 07.25 Kobieta na krańcu
świata 5 (3) - program podróżniczo-
rozrywkowy 08.00 Dzień dobry TVN
11.10 Ukryta prawda (172) - program
obyczajowy 12.10 Szpital (70) - pro-
gram obyczajowy 13.05 W-11 Wydział
Śledczy (618) - program kryminalny
13.45 Wawa non stop (79) 14.40
Ukryta prawda (173) - program oby-
czajowy 15.35 Rozmowy w toku
(2116) - talk-show 16.35 Narodziny -
film obyczajowy, USA 2006, reż. Cat-
herine Hardwicke, wyst. Keisha Cast-
le-Hughes, Oscar Isaac, Hiam Abbas,
Shaun Toub, Ciaran Hinds
18.30 Wawa non stop (80)
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga!
20.00 Madagaskar II - komedia, USA

2008, reż. Eric Darnell, Tom
McGrath, wyst. Ben Stiller, Chris
Rock, David Schwimmer, Jada
Pinkett Smith, Sacha Baron Co-
hen, Cedric the Entertainer

21.45 Morderstwo w Białym Domu -
film sensacyjny, USA 1997, reż.
Dwight H. Little, wyst. Wesley Sni-
pes, Diane Lane, Daniel Benzali,
Dennis Miller, Alan Alda

23.55 Wyobraź sobie - komedia, Nie-
mcy, USA 2009, reż. Karey Kirk-
patrick, wyst. Eddie Murphy, Tho-
mas Haden Church, Yara Shahidi,
Ronny Cox, Stephen Rannazzisi

01.55 W krzywym zwierciadle. Witaj
Święty Mikołaju! - komedia, USA
1989, reż. Jeremiah Chechik, wyst.
Chevy Chase, Beverly D'Angelo

03.45 Uwaga!
04.00 Rozmowy w toku (2116)

05.20 We Dwoje (8) - pr. rozrywkowy
06.35 W-11 Wydział Śledczy (1079) -

program kryminalny
07.20 Sąd rodzinny (184) - program

sądowy
08.15 Sędzia Anna Maria Wesołows-

ka (481) - program sądowy
09.15 Dr House II (20) - serial obycza-

jowy, USA
10.10 Ostry dyżur XI (15) - serial oby-

czajowy, USA
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny (185) - program

sądowy
13.50 Sędzia Anna Maria Wesołows-

ka (482) - program sądowy
14.50 Tożsamość szpiega (7) - serial

sensacyjny, USA
15.50 Czerwony orzeł (13) - serial

obyczajowy, Hiszpania
17.00 Przepis na życie (20) - serial

obyczajowy
18.00 Dr House II (21) - serial obycza-

jowy, USA
19.00 Tożsamość szpiega (8) - serial

sensacyjny, USA
20.00 Podróż do wnętrza Ziemi - film

przygodowy, USA 2008, reż. Eric
Brevig, wyst. Brendan Fraser, Josh
Hutcherson, Anita Briem

21.55 Appaloosa - western, USA
2008, reż. Ed Harris, wyst. Ed
Harris, Viggo Mortensen, Renée
Zellweger, Jeremy Irons, Timo-
thy Spall, Lance Henriksen

00.10 Powódź - film sensacyjny, USA,
Nowa Zelandia, Japonia, Francja,
Wielka Brytania 1998, reż. Mikael
Salomon, wyst. Morgan Freeman,
Christian Slater, Randy Quaid

02.05 Dwóch Jake’ów - film sensacyj-
ny, USA 1990, reż. Jack Nicholson

04.30 W roli głównej - Marek Kondrat
(5) - talk-show

06.25 Przybieżeli do Betlejem z Pod-
hala 07.00 Msza Święta 08.05 Powo-
dzenia Charlie 09.40 Życzenia Gwiazd
09.45 Nie wierzcie bliźniaczkom - ko-
media USA (1997), reż. Nancy Mey-
ers, Charles Shyer, wyk. Dennis Qua-
id, John Goodman, Jim Broadbent
11.50 Życzenia Gwiazd 12.00 Urbi et
orbi - transmisja z Watykanu (2013)
12.30 Natura w Jedynce. Lwy na plan!
13.30 Opowieści z Narnii. Lew, Czaro-
wnica i Stara Szafa - film fantasy USA
(2005), reż. Andrew Adamson, wyk.
Georgie Henley, Skandar Keynes,
William Moseley, Anna Popplewell
16.00 Choinka.pl - spektakl świątecz-
ny dla dzieci cz. 1 17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda 17.20 Jaka to melodia?
17.55 Titanic, cz. 1 - dramat, Kanada,
USA (1996), reż. Robert Lieberman,
wyk. Peter Gallagher, George C.
Scott, Catherine Zeta-Jones 19.30
Wiadomości 20.00 Sport 20.15 Pogo-
da 20.25 Pan Wołodyjowski cz. I - film
historyczny, Polska (1968), reż. Jerzy
Hoffman, wyk. Magdalena Zawadzka,
Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Paw-
likowski, Hanka Bielicka, Barbara Bryl-
ska, Irena Karel, Jan Nowicki, Daniel
Olbrychski, Marek Perepeczko, Ma-
riusz Dmochowski 21.50 Twierdza -
film akcji, USA (1997), reż. Michael
Bay, wyk. Sean Connery, Nicholas
Cage, Ed Harris 00.15 Titanic, cz. 1 -
dramat, Kanada, USA (1996), reż. Ro-
bert Lieberman, wyk. Peter Gallagher,
George C. Scott, Catherine Zeta-Jo-
nes 01.50 Młode wilki - film sensacyj-
ny, Polska (1995), reż. Jarosław Ża-
mojda, wyk. Michelle Cleo Godsey,
Jarosław Jakimowicz-Kriegl, Piotr
Szwedes, Jan Nowicki, Waldemar Ba-
rwiński, Mariusz Bielińsaki, Henryk Bi-
sta 03.35 Notacje - cykl dokumentalny
03.45 Zakończenie dnia

06.05 Gwiazdy kolędują z Dwójką (1)
- koncert

06.35 Dla niesłyszących - Orędzie
Prymasa Polski Abpa Józefa Ko-
walczyka

06.45 Król i ja - film animowany USA
(2003)

08.15 Renifer Niko ratuje święta - film
animowany, Niemcy, Dania, Fin-
landia, Irlandia (2008), reż. Michael
Hegner, Kari Juusonen, Krystyna
Kozanecka-Kołakowska

09.40 Rodzinne oglądanie - Wyprawa
do ptasiego raju

10.45 Nasza niania jest agentem -
komedia USA (2010), reż. Brian
Levant, wyk. Jackie Chan, Amber
Valetta, Lucas Till

12.20 Wesołych świąt (Deck the Halls)
- komedia USA (2006)

14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Rodzinka.pl - serial komediowy
15.40 Gwiazdy kolędują z Dwójką (1) -

koncert
16.10 102 Dalmatyńczyki - komedia

USA (2000), reż. Kevin Lima, wyk.
Glenn Close, Gerard Depardieu,
Ioan Gruffudd, Alice Evans

18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.45 Pogoda
18.50 Neo - Nówka i przyjaciele -

problemy Świętego Mikołaja
20.05 Narzeczony mimo woli - ko-

media romantyczna USA (2009),
reż. Anne Fletcher, wyk. Sandra
Bullock, Ryan Reynolds, Mary
Steenburgen

22.05 Wybuchowa para - komedia
sensacyjna USA (2010), reż. Ja-
mes Mangold, wyk. Tom Cruise,
Cameron Diaz, Peter Sarsgaard

23.55 Bliźniacy - komedia USA (1988)
01.45 Neo - Nówka i przyjaciele -

problemy Świętego Mikołaja
02.45 Zakończenie dnia

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.15 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów (3)
08.45 Magiczna Gwiazdka Mikiego.

Zasypani w Café Myszka - USA,
2001, reż. Tony Craig

10.00 Święty Mikołaj z 34 Ulicy - USA,
1994, reż. Les Mayfield

12.30 Zawód święty Mikołaj - USA,
2001, reż. Peter Werner

14.30 Jasnogórskie Kolędowanie
z Polsatem

16.15 Święta Last Minute - USA,
2004, reż. Joe Roth, wyst. Tim Al-
len, Dan Aykroyd, Erik Per Sulli-
van, Jake Busey, Jake Busey, Julie
Gonzalo, Marin Cheech, M.Emmet
Walsh, Jamie Lee Curtis

18.20 Epoka lodowcowa. Mamucia
gwiazdka - USA, 2011, reż. Karen
Disher. Sid przypadkowo niszczy
pamiątkę rodzinną Manny’ego:
świąteczny kamień. Przez to trafia
na listę niegrzecznych przygotowa-
ną przez Świętego Mikołaja i wyru-
sza na biegun północny, żeby na-
prawić swój błąd…

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich (351)
20.05 Kevin sam w domu - komedia

familijna, USA, 1990, reż. Chris
Columbus, wyst. Macaulay Culkin,
Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine
O’Hara, John Heard

22.10 Spider-Man - USA, 2002, reż.
Sam Raimi, wyst. Tobey Magui-
re, Willem Dafoe, Kirsten Dunst,
James Franco, Cliff Robertson

00.50 Uroki życia - Irlandia, 2007, reż.
Anthony Byrne, wyst. Hayley At-
well, Joss Ackland, Vanessa Re-
dgrave

02.45 Tajemnice losu
05.00 Wstawaj! Gramy!

07.00 REPORTAŻ⁄DOKUMENT 07.30
Serwis Info Dzień 07.50 Pogoda 08.00
Serwis Info Flesz 08.05 Ikona Bożego
Narodzenia - film dok. 08.30 Serwis
Info Dzień 08.50 Pogoda 09.00 Serwis
Info Flesz 09.05 Grota - reportaż
09.20 Reportaż TVP INFO - Fabryka
baniek 09.30 Serwis Info Dzień 09.50
Pogoda Info 10.00 Serwis Info Flesz
10.05 Tu kobiety - magazyn 10.30
Serwis Info Dzień 10.50 Pogoda Info
11.00 Serwis Info Flesz 11.05 Fran-
ciszkański spontan - film dok. 11.30
Serwis Info Dzień 11.50 Pogoda 12.00
Serwis Info Flesz 12.05 Teleplotki
12.30 Serwis Info Dzień 12.50 Pogoda
13.00 Serwis Info Flesz 13.05 Repor-
taż TVP INFO - Podziw - reportaż
13.30 Serwis Info Dzień 13.50 Pogoda
14.00 Serwis Info Flesz 14.05 Świato-
wiec - magazyn turystyczny 14.30
Serwis Info Dzień 14.50 Pogoda 15.00
Serwis Info Flesz 15.05 Było, nie mi-
nęło - kronika zwiadowców historii
15.30 Serwis Info Wieczór 15.50 Po-
goda 16.00 Dla niesłyszących - IN-
FOrmacje - JM 16.25 Pogoda 16.30
Puls Polski - magazyn 17.00 Teleplo-
tki 17.30 Serwis Info Wieczór 17.50
Pogoda 18.00 Sąsiedzi 18.30 Serwis
Info Wieczór 18.50 Pogoda 19.00 IN-
FOrmacje 19.20 Pogoda 19.30 Puls
Polski - magazyn 19.57 Dziś wieczo-
rem 20.12 Minęła 20ta 20.52 Pogoda
21.00 Serwis Info Wieczór 21.08 Po-
goda 21.15 INFO Newsroom 21.40
Studio lotto 21.50 Pogoda 22.00 Pa-
norama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 OR-
MIAŃSKIE SERCE DLA POLSKI
23.55 Teleplotki 00.20 Dziś wieczo-
rem 00.35 Minęła 20ta 01.15 Panora-
ma Dnia 01.58 Pogoda 02.05 INFO
Newsroom 02.30 REPORTAŻ⁄DOKU-
MENT 02.55 Było, nie minęło - kronika
zwiadowców historii 03.20 Sąsiedzi
03.45 REPORTAŻ⁄DOKUMENT

05.50 4music
06.45 Mega chichot
07.15 Stary Testament
07.45 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry'ego
08.10 Scooby-Doo
08.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09.00 Benny Hill
09.35 Łowca Krokodyli Steve Irwin
10.05 Nowa wigilijna opowieść - 12

piesków w opałach - USA, 2012,
reż. Keith Merrill, wyst. Danielle
Chuchran, Sean Patrick Flanery

12.00 Wesołych Świąt, panie Fasola
12.30 Niekończąca się opowieść -

USA, 1984, reż. Wolfgang Peters-
en, wyst. arret Oliver, Moses Gunn,
Noath Hathaway, Tami Stronach

14.15 Milion na gwiazdkę - Kanada,
USA, 2007, reż. James Orr, wyst.
Cameron Bright, Carmen Electra,
Chris Kattan, Knight Matthew, Lacy
Preston, Patrick Swayze

16.05 Bajkowe Boże Narodzenie -
USA, 2011, reż. Damian Michael,
wyst. Katie McGrath, Roger Moore

17.50 Miś - Polska, 1980, reż. Stani-
sław Bareja, wyst. Barbara Burska,
Bronisław Pawlik, Stanisław Tym

20.00 Słodka zemsta - komedia sen-
sacyjna, USA, 2002, reż. Martyn
Burke, wyst. Sylvester Stallone,
Harry Van Gorkum, Madeleine
Stowe, Anthony Quinn, Raoul
Bova

21.50 Włamanie na śniadanie - USA,
2001, reż. Barry Levinson, wyst.
Bob Billy, Bruce Willis, Cate Blan-
chett, F. Brian, Garity Troy

00.05 Zła karma - USA, Australia,
2012, reż. Suri Krishnamma, wyst.
Dominic Purcell, Ray Liotta, Vanes-
sa Gray

01.40 Łowca Krokodyli Steve Irwin
02.10 STOP Drogówka
03.05 4music

05.35 Uwaga!
05.50 Mango - Telezakupy
08.00 Koncert kolęd (1)
08.45 Koncert kolęd (2)
09.30 W krzywym zwierciadle. Witaj

Święty Mikołaju! - komedia, USA
1989, reż. Jeremiah Chechik, wyst.
Chevy Chase, Beverly D'Angelo,
Randy Quaid, Diane Ladd

11.25 Wyobraź sobie - komedia, Nie-
mcy, USA 2009, reż. Karey Kirk-
patrick, wyst. Eddie Murphy, Tho-
mas Haden Church, Yara Shahidi,
Ronny Cox, Stephen Rannazzisi

13.35 Potop (1) - film przygodowy,
ZSRR, Polska 1974,reż. Jerzy
Hoffman, wyst. Daniel Olbrychski,
Małgorzata Braunek, Tadeusz Ło-
mnicki, Kazimierz Wichniarz, Wła-
dysław Hańcza, Ryszard Filipski

16.45 Madagaskar II - komedia, USA
2008, reż. Eric Darnell, Tom
McGrath, wyst. Ben Stiller, Chris
Rock, David Schwimmer, Jada Pin-
kett Smith, Sacha Baron Cohen

18.30 Wawa non stop (81)
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga!
20.00 Za jakie grzechy - komedia,

USA, Kanada 2009, reż. Jonas
Elmer, wyst. Renée Zellweger,
Harry Connick Jr., J.K. Sim-
mons, Siobhan Fallon

22.00 Sahara - film przygodowy, Nie-
mcy, Hiszpania, Wielka Brytania,
USA 2005, reż. Breck Eisner, wyst.
Matthew McConaughey, Steve
Zahn, William H. Macy, Lambert
Wilson, Lennie James, Delroy Lin-
do, Daniel Lobe, Penelope Cruz

00.25 Showtime - komedia, USA
2002, reż. Tom Dey, wyst. Robert
De Niro, Eddie Murphy, Rene Rus-
so, William Shatner, Chris Ufland

02.15 Prawo Agaty 4 (3) - serial oby-
czajowy, Polska

03.15 Uwaga!

05.05 Pascal: po prostu gotuj 12 (3)
05.40 We Dwoje (9) - program rozryw-
kowy 06.50 Mango Telezakupy 08.55
Przyjaciele IX (12,13) - serial kome-
diowy, USA 10.05 Świąteczna uciecz-
ka - film rodzinny, USA 1992, reż. Jeff
Franklin, wyst. Ashley Olsen, Mary-
Kate Olsen, Rhea Perlman, Cynthia
Geary, J. Eddie Peck, Stuart Margolin
11.55 Rzymskie wakacje - komedia,
USA 1953, reż. William Wyler, wyst.
Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie
Albert, Hartley Power, Harcourt Wil-
liams, Margaret Rawlings 14.15 Taje-
mniczy ogród - film rodzinny, USA,
Wielka Brytania 1993, reż. Agnieszka
Holland, wyst. Maggie Smith, Kate
Maberly, Heydon Prowse, Andrew
Knott, John Lynch 16.15 Podróż do
wnętrza Ziemi - film przygodowy, USA
2008, reż. Eric Brevig, wyst. Brendan
Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem,
Seth Meyers 18.10 Różowa Pantera -
komedia, USA, Czechy 2006, reż.
Shawn Levy, wyst. Steve Martin, Ke-
vin Kline, Jean Reno, Emily Mortimer,
Henry Czerny, Beyoncé Knowles
20.00 Złap mnie, jeśli potrafisz - film
sensacyjny, USA 2002, reż. Steven
Spielberg, wyst. Leonardo DiCaprio,
Tom Hanks, Christopher Walken, Ma-
rtin Sheen, Nathalie Baye, Amy
Adams, Jennifer Garner 22.50 Blues
Brothers - komedia, USA 1980, reż.
John Landis, wyst. John Belushi,
Dan Aykroyd, Carrie Fisher, Donald
Dunn, Murphy Dunne, Kathleen
Freeman, John Candy, James
Brown, Cab Calloway, Aretha
Franklin, Ray Charles 01.25 Cztery
Gwiazdki - komedia, USA, Niemcy
2008, reż. Seth Gordon, wyst. Vince
Vaughn, Reese Witherspoon, Robert
Duvall, Sissy Spacek, Jon Voight, Jon
Favreau, Mary Steenburgen 03.05
Różowa Pantera II - komedia, USA
2009, reż. Harald Zwart, wyst. Steve
Martin, Jean Reno, Emily Mortimer,
Andy Garcia, Alfred Molina, Yuki Mat-
suzaki, Aishwarya Rai, John Cleese

05.55 Info Poranek 06.00 Serwis Info
Poranek 06.05 Info Poranek 06.10 Po-
goda Info 06.13 Serwis Info Flesz
06.19 Info Poranek 06.30 Serwis Info
Poranek 06.33 Info Poranek 06.38 Po-
goda Info 06.42 Serwis Info Flesz
06.48 Info Poranek 07.00 Serwis Info
Poranek 07.05 Info Poranek 07.09 Po-
goda Info 07.12 Serwis Info Flesz
07.19 Info Poranek 07.30 Serwis Info
Poranek 07.36 Pogoda 07.40 Info Po-
ranek 07.43 Serwis Info Flesz 07.45
Gość poranka 08.00 Serwis Info Pora-
nek 08.05 Serwis sportowy 08.12 Po-
goda Info 08.15 Info Poranek 08.30
Serwis Info Poranek 08.36 Pogoda
Info 08.40 Info Poranek 08.45 Gość
poranka 12.00 Serwis Info Dzień
12.20 Pogoda Info 12.25 Serwis spor-
towy 12.30 Serwis Info Dzień 12.50
Serwis sportowy 12.55 Pogoda Info
13.00 Serwis Info Dzień 13.25 Pogoda
Info 13.30 Serwis Info Dzień 13.50
Serwis sportowy 13.55 Pogoda Info
14.00 Serwis Info Dzień 14.25 Pogoda
Info 14.30 Serwis Info Dzień 14.50
Serwis sportowy 14.55 Pogoda Info
15.00 Serwis Info Dzień 15.20 Serwis
sportowy 15.25 Pogoda Info 15.30 Se-
rwis Info Dzień 15.55 Pogoda Info
16.00 Dla niesłyszących - INFOrmacje
- JM 16.25 Pogoda Info 16.30 Puls
Polski - magazyn 16.55 INFOrozmo-
wa 17.15 REPORTAŻ⁄DOKUMENT
17.30 Serwis Info Dzień 17.55 Pogoda
Info 18.00 REPORTAŻ⁄DOKUMENT
18.30 Serwis Info Dzień 18.55 Pogoda
Info 19.00 INFOrmacje 19.23 Pogoda
Info 19.30 Puls Polski 19.57 Dziś wie-
czorem 20.12 Minęła 20ta 20.53 Po-
goda Info 21.00 Serwis Info Wieczór
21.08 Pogoda Info 21.15 Konfrontacje
21.40 Studio lotto 21.50 Pogoda Info
22.00 Panorama Dnia 22.50 Pogoda
Info 23.00 Wigilie - film dok. 23.55
PASTERKA 01.30 INFOrmacje 01.50
Dziś wieczorem 02.05 Minęła 20ta
02.45 Panorama Dnia 03.28 Pogoda
Info 03.35 Konfrontacje
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IMIENINY: DIONIZEGO, SZCZEPANA 26 GRUDNIA 2013

IMIENINY: SYLWESTRA, MELANII 31 STYCZNIA 2013

22.00 Włamanie
na śniadanie

16.35 Nasza
niania jest agentem

17.15 Stuart Malutki 22.30 Jan Pospieszalski.
Bliżej

15.40 Włamanie na śniadanie 22.10 Showtime 20.00 Cztery gwiazdki

20.30 Seksmisja 12.05 Garbi - superbryka 16.30 Malanowski i Partnerzy 19.30 Puls Polski 21.50 Miś 16.30 Pieniądze
to nie wszystko

20.00 Grease

05.05 Sprawa dla reportera 05.55 TVP
INFO w TVP1 08.20 Telezakupy
08.55 Serialowa Jedynka - Ojciec Ma-
teusz 09.50 Natura w Jedynce - Nie-
dźwiedzie z Alaski. cz. 1 10.50 Han-
nah Montana - komedia USA (2009),
reż. Peter Chelsom, wyk. Miley Cyrus,
Moises Arias, Lucas Till, Margo Mar-
tindale, Jason Earles, Emily Osment,
Billy Ray Cyrus 12.40 Natura w Jedyn-
ce - Niedźwiedzie z Alaski. cz. 2 13.45
Jaka to melodia? 14.10 Kabaretowe
hity Jedynki 14.40 Jak się zakochać -
film USA (2010), reż. Mark Griffiths,
wyk. Brooke D'Orsay, Madison Des-
jarlais, Kurt Evans, Gina Holden 16.05
Opole 2013 - kabareton 17.00 Teleex-
press 17.15 Pogoda 17.25 Jaka to
melodia? 18.00 Gwiazda w Jedynce
– Helena Vondraćkova 19.30 Wiado-
mości 20.00 Sport 20.10 Pogoda
20.15 Wystąpienie noworoczne Pre-
zydenta 20.30 Seksmisja - komedia,
Polska (1983), reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Jerzy Stuhr, Olgierd Łuka-
szewicz, Bożena Stryjkówna, Bogu-
sława Pawelec, Hanna Stankówna,
Beata Tyszkiewicz, Ryszarda Ha-
nin, Wiesław Michnikowski 22.35
Najlepsze Kabarety 2013 23.45 Syl-
wester z "Jaką to melodią" 00.35 Ma-
nia wielkości - komedia, Francja, Wło-
chy (1971), reż. Gerard Oury, wyk.
Louis de Funęs, Yves Montand
02.25 Zakochani - komedia romanty-

czna, Polska (2000), reż. Piotr We-
reśniak, wyk. Magdalena Cielecka,
Bartosz Opania, Beata Tyszkie-
wicz, Katarzyna Figura, Jan Frycz,
Cezary Pazura, Paweł Warwrzecki,
Olaf Lubaszenko, Anna Samusio-
nek

04.15 Gwiazda w Jedynce – Helena
Vondraćkova

05.00 Notacje - Tadeusz Drozda - cykl
dok.

05.10 Zakończenie dnia

06.10 Faceci do wzięcia - serial TVP

06.40 Aby wszyscy byli jedno - repor-

taż

07.05 M jak miłość - serial TVP

08.00 Pytanie na śniadanie

10.20 Księga mistrzów - baśń filmowa,

Rosja (2009), reż. Wadim Sokołow-

ski, wyk. Leonid Kurawliow, Alek-

sandr Lenkow, Jekaterina Wilkowa,

Marija Andriejewa, Maksim Łoktio-

now

12.05 Garbi - superbryka - komedia

USA (2005), reż. Angela Robin-

son, wyk. Lindsay Lohan, Micha-

el Keaton, Matt Dillon

14.00 Familiada - teleturniej

14.35 Biegi narciarskie - Puchar Świa-

ta. Lenzerheide - Tour de Ski -

sprint techniką dowolną

16.25 Program rozrywkowy

16.50 Rodzinka.pl - serial komediowy

18.00 Panorama

18.30 Sport Telegram

18.40 Pogoda

18.50 Sylwester z kabaretem - pro-

gram rozrywkowy

20.05 Disco Sylwester z Dwójką. Wro-

cław 2013 - koncert

01.50 Płocka Noc Kabaretowa 2013 -

program rozrywkowy

03.40 Sylwester z kabaretem - pro-

gram rozrywkowy

04.45 Sylwester z kabaretem - pro-

gram rozrywkowy

05.20 Zakończenie programu

05.55 Info Poranek 06.00 Serwis Info
Poranek 06.05 Info Poranek 06.10 Po-
goda 06.13 Serwis Info Flesz 06.19
Info Poranek 06.30 Serwis Info Pora-
nek 06.33 Info Poranek 06.38 Pogoda
06.42 Serwis Info Flesz 06.49 Info
Poranek 07.00 Serwis Info Poranek
07.05 Info Poranek 07.08 Pogoda Info
07.12 Serwis Info Flesz 07.18 Info
Poranek 07.30 Serwis Info Poranek
07.36 Pogoda 07.40 Info Poranek
07.43 Serwis Info Flesz 07.45 Gość
poranka 08.00 Serwis Info Poranek
08.10 Pogoda 08.12 Serwis sportowy
08.20 Info Poranek 08.30 Serwis Info
Poranek 08.36 Pogoda 08.40 Info Po-
ranek 08.45 Gość poranka 12.00 Ser-
wis Info Dzień 12.20 Pogoda 12.25
Serwis sportowy 12.30 Serwis Info
Dzień 12.55 Pogoda 13.00 Serwis Info
Dzień 13.25 Pogoda 13.30 Serwis Info
Dzień 13.50 Serwis sportowy 13.55
Pogoda o 14.00 Serwis Info Dzień
14.25 Pogoda 14.30 Serwis Info Dzień
14.50 Serwis sportowy 14.55 Pogoda
15.00 Serwis Info Dzień 15.20 Serwis
sportowy 15.25 Pogoda 15.30 Serwis
Info Dzień 15.55 Pogoda 16.00 Dla
niesłyszących - INFOrmacje - JM
16.20 Serwis sportowy 16.25 Pogoda
16.30 Puls Polski 16.55 INFOrozmo-
wa 17.15 Twoje Info 17.55 Twoje Info
- Twój głos 18.35 Serwis sportowy
18.42 Pogoda 18.45 INFObiznes
19.00 INFOrmacje 19.20 Serwis spor-
towy 19.26 Pogoda 19.30 Puls Polski
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła
20ta 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info
Wieczór 21.08 Pogoda 21.15 Puls
Polski 21.40 Studio lotto 21.50 Serwis
sportowy 21.55 Pogoda 22.00 Pano-
rama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Syl-
wester 2013 23.50 Powitanie Nowego
Roku 00.30 Carnaval. Największe par-
ty świata - reportaż, Polska, Wielka
Brytania (1995) 01.35 Dziś wieczorem
01.50 Minęła 20ta 02.26 Pogoda
02.35 Sylwester 2013 03.23 Powitanie
Nowego Roku

06.00 Nowy dzień z Polsat News

08.15 Świat według Kiepskich

(145)

09.00 Malanowski i Partnerzy

(123)

09.30 Malanowski i Partnerzy

(124)

10.00 Trudne sprawy (207)

11.00 Dlaczego ja? (204)

12.00 Dom nie do poznania (231)

13.00 Dom nie do poznania (232)

14.00 Pierwsza miłość (1807)

14.45 Trudne sprawy (205)

15.50 Wydarzenia

16.10 Pogoda

16.15 Interwencja (1239)

16.30 Malanowski i Partnerzy

(171)

17.00 Dlaczego ja? (143)

18.00 Pierwsza miłość (1808)

18.50 Wydarzenia

19.20 Sport

19.25 Pogoda

19.30 Świat według Kiepskich

(431)

20.00 Sylwestrowa Moc Przebo-

jów 2013⁄2014)

02.00 Jubileusz 35-lecia zespołu

Bajm

03.15 Muzodajnia - największe

przeboje

05.00 Wstawaj! Gramy!

05.50 4music
06.45 Mega chichot
07.15 Stary Testament
07.45 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry'ego
08.10 Kudłaty i Scooby Doo na tropie
08.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09.00 Benny Hill
09.35 Łowca Krokodyli Steve Irwin
10.05 Galileo (329)
10.55 Jock - RPA, 1992, reż. Danie

Joubert, Gray Hofmeyr, wyst. Fay
Masterson, Jonathan Rands, Ro-
bert Urich, Sean Gallagher

12.55 Abner, niewidzialny pies - USA,
2013

14.40 Wielki podryw - USA, 2001, reż.
David Mirkin, wyst. Sigourney We-
aver, Anne Bancroft, Jason Lee,
Ray Liotta, Sarah Silverman, Gene
Hackman, Jennifer Love Hewitt

16.50 Rozmowy kontrolowane - Pol-
ska, 1991, reż. Chęciński Sylwes-
ter

18.40 Scooby-Doo
19.05 Kudłaty i Scooby Doo na tropie
19.30 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry'ego
20.00 Eskorta - USA, 1994, reż. Den-

nis Hopper, wyst. Tom Berenger,
Dean Stockwell, Grand L. Bush,
Matthew Glave, Seymour Cassel,
William McNamara, Erika Eleniak,
Crispin Glover

21.50 Miś - Polska, 1980, reż. Stani-
sław Bareja, wyst. Barbara Burs-
ka, Bronisław Pawlik, Stanisław
Tym. Pełne paradoksów i komizmu
życie prezesa klubu sportowego
„Tęcza” w czasach PRL-u.

00.05 Zakładnik - USA, Niemcy, 2002,
reż. Bob Rafelson, wyst. Samuel L.
Jackson, Milla Jovovich

01.50 Repli-Kate - USA, 2002, reż.
Frank Longo, wyst. Ali Landry, Ja-
mes Roday

03.35 4music

05.05 Uwaga!
05.20 Rozmowy w toku (2120) - talk-

show
06.20 Mango - Telezakupy
07.25 Kobieta na krańcu świata 5 (4) -

program podróżniczo-rozrywkowy
08.00 Dzień dobry TVN
11.10 Ukryta prawda (175) - program

obyczajowy
12.05 Szpital (72) - program obyczajo-

wy
13.00 W-11 Wydział Śledczy (620) -

program kryminalny
13.40 Wawa non stop (84)
14.35 Ukryta prawda (176) - program

obyczajowy
15.30 Rozmowy w toku (2121) - talk-

show
16.30 Pieniądze to nie wszystko -

komedia, Polska 2001, reż. Ju-
liusz Machulski, wyst. Marek
Kondrat, Stanisława Celińska,
Sylwester Maciejewski, Cezary
Kosiński, Hanna Mikuć, Magda-
lena Wójcik, Andrzej Chyra, To-
masz Sapryk

18.30 Wawa non stop (85)
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga!
20.00 Sylwester 2013
01.15 Siła Magnum - film sensacyjny,

USA 1973, reż. Ted Post, wyst.
Clint Eastwood, Hal Holbrook,
Mitch Ryan, Felton Perry, David
Soul

03.25 Złoto dla zuchwałych - film wo-
jenny, USA, Jugosławia 1970, reż.
Brian G. Hutton, wyst. Clint East-
wood, Telly Savalas, Don Rickles,
Donald Sutherland, Carroll O’Con-
nor

04.55 We Dwoje (13) - program roz-
rywkowy

06.10 W-11 Wydział Śledczy (1080) -
program kryminalny

06.50 Męski Typ 2. Przemysław Sale-
ta (1) - talk-show rozrywkowy

07.20 Sąd rodzinny (187) - program
sądowy

08.15 Sędzia Anna Maria Wesołows-
ka (484) - program sądowy

09.15 Dr House II (23) - serial obycza-
jowy, USA

10.10 Ostry dyżur XI (18) - serial oby-
czajowy, USA

11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny (188) - program

sądowy
13.50 Sędzia Anna Maria Wesołows-

ka (485) - program sądowy
14.50 Tożsamość szpiega (10) - serial

sensacyjny, USA
15.50 Czerwony orzeł (16) - serial

obyczajowy, Hiszpania
17.00 Przepis na życie (10) - serial

obyczajowy, Polska
18.00 Dr House II (24) - serial obycza-

jowy, USA
19.00 Tożsamość szpiega (11) - serial

sensacyjny, USA
20.00 Grease - musical, USA 1978,

reż. Randal Kleiser, wyst. John
Travolta, Olivia Newton John,
Stockard Channing, Jeff Cona-
way, Barry Pearl

22.15 Grease II - musical, USA 1982,
reż. Patricia Birch, wyst. Michelle
Pfeiffer, Maxwell Caulfield, Lorna
Luft, Maureen Teefy

00.30 Tequila Sunrise - film sensacyj-
ny, USA 1988, reż. Robert Towne,
wyst. Mel Gibson, Michelle Pfeiffer,
Kurt Russell, Raul Julia, J.T.
Walsh, Arliss Howard, Arye Gross

02.35 Pół żartem, pół serio - komedia,
USA 1959, reż. Billy Wilder, wyst.
Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn
Monroe, Joe E. Brown, George
Raft, Pat O’Brien

06.20 Program katolicki
07.00 Kung Fu Panda Legenda o nie-

zwykłości - serial animowany
08.00 Desperately seeking santa
09.35 Życzenia Gwiazd
09.45 Święta z Jedynką
10.40 Ja Jestem - film dok.
12.15 Choinka.pl - spektakl świątecz-

ny dla dzieci cz.2
13.05 Skoki Narciarskie - Konkurs

Świąteczny - Wisła
15.15 Księżniczka i Żaba - film animo-

wany USA (2009), reż. Ron Cle-
ments, John Musker

17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.20 Jaka to melodia?
17.50 Titanic, cz. 2 - dramat, Kanada,

USA (1996), reż. Robert Lieber-
man, wyk. Peter Gallagher, George
C. Scott, Catherine Zeta-Jones

19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Pogoda
20.30 Pan Wołodyjowski cz. II - film

historyczny, Polska (1968), reż. Je-
rzy Hoffman, wyk. Tadeusz Łomni-
cki, Magdalena Zawadzka, Mieczy-
sław Pawlikowski, Jan Nowicki, Da-
niel Olbrychski, Mariusz Dmochow-
ski, Marek Perepeczko, Irena Karel

22.00 Król Skorpion - film akcji,
USA, Niemcy, Belgia (2002), reż.
Chuck Russell, wyk. Jonathan
Hales, William Osborne, Stephen
Sommers

23.40 Titanic, cz. 2 - dramat, Kanada,
USA (1996), reż. Robert Lieber-
man, wyk. Peter Gallagher, George
C. Scott, Catherine Zeta-Jones

01.15 Młode wilki 1⁄2 - film sensacyjny,
Polska (1997), reż. Jarosław Ża-
mojda, wyk. Krzysztof Antkowiak,
Anna Mucha, Jarosław Jakimo-
wicz, Jerzy Molga, Marcin Sosnow-
ski, Jan Nowicki, Alex Murphy, Pa-
weł Deląg, Zbigniew Suszyński

02.55 Notacje - cykl dokumentalny
03.10 Zakończenie dnia

05.50 Gwiazdy kolędują z Dwójką (2)
- koncert

06.20 Dla niesłyszących - M jak miłość
- serial TVP

07.55 Święty Mikołaj - baśń, Finlandia
(2007), reż. Juha Wuolijoki, wyk.
Hannu- Pekka Bjoerkman, Otto
Gustavsson, Kari Vaananen

09.25 Rodzinne oglądanie - Mugly,
najbrzydszy pies świata

10.20 Bliźniacy - komedia USA (1988)
12.10 Skrzydełko czy nóżka - kome-

dia, Francja (1976), reż. Claude
Zidi, wyk. Louis de Funes, Julien
Guiomar, Claude Gensac, Ann Za-
charias

14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Rodzinka.pl - serial komediowy
15.35 Gwiazdy kolędują z Dwójką (2) -

koncert
16.05 Wybuchowa para - komedia

sensacyjna USA (2010), reż. Ja-
mes Mangold, wyk. Tom Cruise,
Cameron Diaz

18.00 Panorama
18.20 Sport Telegram
18.25 Pogoda
18.35 Nasza niania jest agentem -

komedia USA (2010), reż. Brian
Levant, wyk. Jackie Chan, Am-
ber Valetta, Lucas Till

20.15 Dzięki Bogu już Święta. Zaginął
Święty Mikołaj - pr. rozrywkowy

21.20 Dzięki Bogu już Święta. Nowe
Święta - program rozrywkowy

22.25 Uwikłanie - film sensacyjny, reż.
Jacek Bromski, wyk. Maja Osta-
szewska, Marek Bukowski, Olgierd
Łukaszewicz, Adam Woronowicz

00.35 Łowca głów - thriller USA, Kana-
da (2004), reż. Kristoffer Tabori,
wyk. Christian Slater

02.15 Dzięki Bogu już Święta. Zaginął
Święty Mikołaj - program rozryw-
kowy

03.20 Dzięki Bogu już Święta. Nowe
Święta - program rozrywkowy

04.15 Zakończenie dnia

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.10 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów (4)
08.45 Oliver i spółka - USA, 1988, reż.

George Scribner
10.25 Świąteczna gorączka - komedia

familijna, USA, 1996, reż. Brian Le-
vant, wyst. Arnold Schwarzeneg-
ger, Sinbad, Phil Hartman, Rita
Wilson, James Belushi

12.05 Zagubieni w raju - komedia,
USA, 1994, reż. George Gallo,
wyst. Nicolas Cage, Florence Stan-
ley, Jon Lovitz, Dana Carvey, Mäd-
chen Amick, John Ashton

14.35 Spider-Man - USA, 2002, reż.
Sam Raimi, wyst. Tobey Maguire,
Willem Dafoe, Kirsten Dunst, Ja-
mes Franco, Cliff Robertson

17.15 Stuart Malutki, cz. 2 - komedia
familijna, USA, 2002, reż. Rob
Minkoff, wyst. Geena Davis, An-
na Hoelck, Hugh Laurie, Jonat-
han Lipnicki, Marc John Jeffe-
ries

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich (91)
20.10 Burleska - USA, 2010, reż. Ste-

ve Antin, wyst. Cher, Christina
Aguilera, Eric Dane, Gigandet
Cam, Julianne Hough

22.40 Święci z Bostonu II - Dzień
Wszystkich Świętych - komedia
sensacyjna, USA, 2009, reż. Troy
Duffy, wyst. Sean Flanery, Billy
Connolly, Clifton Collins jr., Julie
Benz, Norman Reedus

01.15 Święta na Division Street - film
familijny, USA, 1991, reż. George
Kaczender, wyst. Fred Savage,
Badja Djola, Cloyce Morrow, Hume
Cronyn, Jim Byrnes, Kenneth
Welsh

03.15 Tajemnice losu
05.00 Wstawaj! Gramy!

07.00 Sąsiedzi 07.30 Serwis Info
Dzień 07.50 Pogoda 08.00 Serwis Info
Flesz 08.05 Tu kobiety - magazyn
08.30 Serwis Info Dzień 08.50 Pogoda
Info 09.00 Serwis Info Flesz 09.05
Reportaże z prawdziwego zdarzenia -
Moja Syberia 09.30 Serwis Info Dzień
09.50 Pogoda 10.00 Serwis Info Flesz
10.05 Reportaż TVP INFO - Anioły
mistrza Aleksandra - reportaż 10.30
Serwis Info Dzień 10.50 Pogoda 11.00
Serwis Info Flesz 11.05 Reportaż TVP
INFO - Świąteczny przekładaniec - re-
portaż 11.30 Serwis Info Dzień 11.50
Pogoda 12.00 Serwis Info Flesz 12.05
Kuchnia z Wiejskiej 12.30 Serwis Info
Dzień 12.50 Pogoda 13.00 Serwis Info
Flesz 13.05 ŚWIĘTA WE MŁYNIE
13.30 Serwis Info Dzień 13.50 Pogoda
Info 14.00 Serwis Info Flesz 14.05
Polska według Kreta - magazyn 14.30
Serwis Info Dzień 14.50 Pogoda 15.00
Serwis Info Flesz 15.05 Było, nie mi-
nęło - kronika zwiadowców historii
15.30 Serwis Info Wieczór 15.50 Po-
goda 16.00 Dla niesłyszących - IN-
FOrmacje - JM 16.25 Pogoda 16.30
Prawdę mówiąc - magazyn 17.00 RE-
PORTAŻ⁄DOKUMENT 17.15 Twoje
Info 17.55 Twoje Info - Twój głos
18.35 Pogoda 18.40 Reportaż TVP
INFO - Kalwaryjska szopka - reportaż
19.00 INFOrmacje 19.20 Pogoda
19.30 Reportaż TVP INFO - Święta
u Księcia - reportaż 19.57 Dziś wie-
czorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Po-
goda 21.00 Serwis Info Wieczór 21.08
Pogoda 21.15 Plus minus 21.40 STU-
DIO LOTTO 21.50 Pogoda 22.00 Pa-
norama Dnia 22.30 Jan Pospieszal-
ski. Bliżej 23.20 Trzynastka - film dok.
00.10 Kuchnia z Wiejskiej 00.35 Dziś
wieczorem 00.50 Minęła 20ta 01.25
Panorama Dnia 01.49 Pogoda 02.00
Plus minus 02.25 Jan Pospieszalski.
Bliżej 03.10 Było, nie minęło - kronika
zwiadowców historii 03.35 Prawdę
mówiąc - magazyn

05.50 4music
06.45 Mega chichot
07.15 Stary Testament
07.45 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry’ego
08.10 Scooby-Doo
08.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09.00 Benny Hill
09.35 Łowca Krokodyli Steve Irwin
10.05 Minkey detektyw - Kanada,

2006, reż. Robert Vince, wyst.
Chris Potter, Emma Roberts, Mi-
chael Bailey Smith, Musetta Van-
der, Pat Morita, Richard Kind

11.35 Mega chichot
12.05 Bajkowe Boże Narodzenie -

USA, 2011, reż. Damian Michael,
wyst. Katie McGrath, Roger Moore

13.50 Słodka zemsta - komedia sen-
sacyjna, USA, 2002, reż. Martyn
Burke, wyst. Sylvester Stallone,
Harry Van Gorkum, Madeleine Sto-
we, Anthony Quinn, Raoul Bova

15.40 Włamanie na śniadanie - USA,
2001, reż. Barry Levinson, wyst.
Bob Billy, Bruce Willis, Cate
Blanchett, F. Brian, Garity Troy

18.00 Opiekun - USA, 2011, reż. Step-
hen Herek, wyst. Kevin Corrigan,
Paul Levesque

20.00 Niezawodny plan - Kanada,
2003, reż. William Phillips, wyst.
Joris Jarsky, Kristin Booth, Ryan
Reynolds

21.50 Strażnik czasu - film akcji, Japo-
nia, Kanada, USA, 1994, reż. Peter
Hyams, wyst. Jean-Claude Van
Damme, Bruce McGill, Gloria Reu-
ben, Mia Sara, Ron Silver, Scott
Bellis

23.40 Zakładnik - thriller, USA, Niem-
cy, 2002, reż. Bob Rafelson, wyst.
Samuel L. Jackson, Milla Jovovich,
Stellan Skarsgard, Hutchison Do-
ug, Joss Ackland

01.25 Łowca Krokodyli Steve Irwin
01.55 STOP Drogówka
02.45 Dekoratornia
03.10 4music

05.35 Uwaga! 05.50 Mango - Teleza-
kupy 08.00 Przygoda na Alasce - film
przygodowy, USA 1995, reż. Fraser
Heston, wyst. Thora Birch, Vincent
Kartheiser, Dirk Benedict, Charlton
Heston, Duncan Fraser 10.05 Elf -
komedia, USA 2003, reż. Jon Fav-
reau, wyst. Will Ferrell, James Caan,
Bob Newhart, Edward Asner, Mary
Steenburgen 12.00 Alex Rider. Misja
Stormbreaker - film przygodowy, Wiel-
ka Brytania, Niemcy, USA 2006, reż.
Geoffrey Sax, wyst. Alex Pettyfer, Mic-
key Rourke, Ewan McGregor, Alicia
Silverstone, Bill Nighy, Robbie Colt-
rane, Sophie Okonedo, Missi Pyle,
Damian Lewis 13.50 Potop (2) - film
przygodowy, ZSRR, Polska 1974,reż.
Jerzy Hoffman, wyst. Daniel Olbrych-
ski, Małgorzata Braunek, Tadeusz Ło-
mnicki, Kazimierz Wichniarz, Włady-
sław Hańcza, Ryszard Filipski, Leszek
Teleszyński, Franciszek Pieczka, Sta-
nisław Jasiukiewicz 16.40 Megamoc-
ny - komedia, USA 2010, reż. Tom
McGrath, wyst. Will Ferrell, Brad Pitt,
Tina Fey, Jonah Hill, Ben Stiller 18.30
Wawa non stop (82) 19.00 Fakty
19.25 Sport 19.35 Pogoda 19.45 Uwa-
ga! 20.00 Pieniądze to nie wszystko -
komedia, Polska 2001, reż. Juliusz
Machulski, wyst. Marek Kondrat, Sta-
nisława Celińska, Sylwester Macieje-
wski, Cezary Kosiński
22.10 Showtime - komedia, USA

2002, reż. Tom Dey, wyst. Robert
De Niro, Eddie Murphy, Rene
Russo, William Shatner, Chris
Ufland

00.05 Sahara - film przygodowy, Nie-
mcy, Hiszpania, Wielka Brytania,
USA 2005, reż. Breck Eisner, wyst.
Matthew McConaughey, Steve
Zahn, William H. Macy, Lambert
Wilson, Lennie James, Delroy Lin-
do, Daniel Lobe, Penelope Cruz

02.20 Lekarze 3 (3) - serial obyczajo-
wy, Polska

03.20 Uwaga!

05.20 Pascal: po prostu gotuj 12 (4)
05.50 We Dwoje (10) - program roz-
rywkowy 07.00 Mango Telezakupy
09.05 Przyjaciele IX (14) - serial ko-
mediowy, USA 09.40 Święta Dennisa
rozrabiaki - film rodzinny, Kanada,
USA 2007, reż. Ron Oliver, wyst. Max-
well Perry Cotton, Robert Wagner,
Louise Fletcher 11.20 Sabrina - kome-
dia, USA 1954, reż. Billy Wilder, wyst.
Audrey Hepburn, Humphrey Bogart,
William Holden, Walter Hampden,
John Williams 13.35 Loch Ness - film
przygodowy, USA, Wielka Brytania
1996, reż. John Henderson, wyst. Ted
Danson, Joely Richardson, Ian Holm,
Harris Yulin, James Frain 15.35 Blues
Brothers - komedia, USA 1980, reż.
John Landis, wyst. John Belushi, Dan
Aykroyd, Carrie Fisher, Donald Dunn,
Murphy Dunne, Kathleen Freeman,
John Candy 18.05 Różowa Pantera II
- komedia, USA 2009, reż. Harald
Zwart, wyst. Steve Martin, Jean Reno,
Emily Mortimer, Andy Garcia, Alfred
Molina, Yuki Matsuzaki, Aishwarya
Rai, John Cleese, Lily Tomlin, Jeremy
Irons 20.00 Cztery Gwiazdki - kome-
dia, USA, Niemcy 2008, reż. Seth
Gordon, wyst. Vince Vaughn, Re-
ese Witherspoon, Robert Duvall,
Sissy Spacek, Jon Voight, Jon Fav-
reau, Mary Steenburgen, Dwight
Yoakam 21.50 Powódź - film sensa-
cyjny, USA, Nowa Zelandia, Japonia,
Francja, Wielka Brytania 1998, reż.
Mikael Salomon, wyst. Morgan Fre-
eman, Christian Slater, Randy Quaid,
Minnie Driver, Edward Asner
23.45 Złap mnie, jeśli potrafisz - film

sensacyjny, USA 2002, reż. Steven
Spielberg, wyst. Leonardo DiCap-
rio, Tom Hanks, Christopher Wal-
ken, Martin Sheen, Amy Adams,
James Brolin, Jennifer Garner

02.25 Loch Ness - film przygodowy,
USA, Wielka Brytania 1996, reż.
John Henderson, wyst. Ted Dan-
son, Joely Richardson, Ian Holm,
Harris Yulin, James Frain



„Jubileusz Spółdzielni skłania do refleksji nad przeszłością, dniem dzisiej-
szym, perspektywami dalszego rozwoju, jak również stanowi motywację do

podejmowania kolejnych wyzwań i pokonywania trudności na drodze do
wyznaczonego celu” – z listu gratulacyjnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

6grudnia 2013 r., w przeddzień 55 urodzin RSM „Bawełna” w siedzibie
Spółdzielni odbyło się skromne, ale bardzo uroczyste spotkanie. Uro-
czystość zaszczycili: przyjaciel naszej Spółdzielni senator RP p. Ma-

ciej Grubski, p. dr Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogól-
nego Krajowej Rady Spółdzielczej i p. Eugeniusz Zieliński – wiceprzewod-
niczący Zarządu Związku Rewizyjnego SMRP. W spotkaniu uczestniczyli
członkowie Komisji Historycznej Łódzkiej Spółdzielczości Mieszkaniowej
w osobach Lucja Kasicka – przewodnicząca komisji, Krzysztof Kurasiński,
Stefan Wyszyński, Barbara Kotynia, Janina Konieczna, Barbara Kwiatkowska
oraz wnuczek p. Otylii Kulmińskiej.

Wśród przybyłych gości byli: dawny wieloletni prezes RSM „Ba-
wełna”, wspomniany wyżej, p. Stefan Wyszyński, prezesi wydzielonych z Ba-
wełny Spółdzielni: p. Bogusław Hubert – prezes SM „Zarzew”, p. Włodzi-
mierz Zajączkowski z SM im. Stefana Batorego, p. Jan Królak – prezes
SM im. Bolesława Chrobrego, a także przedstawiciele innych łódzkich
spółdzielni, naszych sąsiadów, czyli: prezes Zarządu Aleksandrowskiej SM
p. Ryszard Pelc, prezes SM im. Mikołaja Reja p. Zenon Pabjańczyk, pre-
zes SM „Chojny” p. Wiesław Kowalski, Główna Księgowa z SM” Osiedle
Młodych p. Małgorzata Piekarska oraz prezes Łódzkiej SM – p. Monika Sta-
wicka, a także prezes SMTS „Astral” p. Tadeusz Marczewski i przedsta-
wiciele firm współpracujących ze spółdzielnią, na czele dr Ignacym Peteckim.
Obecni byli też członkowie Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”, członkowie
rad osiedli, nasi doświadczeni, długoletni działacze i samorządowcy po-
przednich kadencji, członkowie Spółdzielni i pracownicy RSM „Bawełna”
oraz osoby odznaczone na przestrzeni ostatnich lat Medalem 50-lecia na-
szej Spółdzielni.

Po przywitaniu zebranych przez p. S. Pokorskiego głos zabrał prze-
wodniczący Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni p. Waldemar Pawelski, któ-
ry pozdrawiając wszystkich zebranych w kolejnym roku funkcjonowania
spółdzielni życzył pomyślności i radości z bycia w spółdzielni oraz kolejnych
wspólnych jubileuszy.

Następnie prezes S. Pokorski odczytał życzenia jakie wpłynęły do
spółdzielni m.in. od p. prezydent miasta p. H. Zdanowskiej. W nadesłanym
liście gratulacyjnym czytamy: „Z Łodzią jesteście związani w sposób
szczególny – założyciele RSM „Bawełna” byli częścią włókienniczej histo-
rii miasta. Dziś szeroko rozwinięta działalność spółdzielni buduje przede
wszystkim zaufanie wśród mieszkańców. Inicjując przedsięwzięcia kulturalne
i sportowe wpływa na integrację osiedlową oraz poczucie wspólnej tożsa-
mości. Dzięki Państwu, wizytówką miasta są zadbane i estetycznie zagos-
podarowane osiedla.”

Listy z gratulacjami otrzymaliśmy od Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku
Rewizyjnego SM RP i od SM w Aleksandrowie.

Przybyli goście dołączyli do życzeń, gratulując Radzie Nadzorczej,
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Eugeniusz Zieliński, Jerzy Jankowski i Sylwester Pokorski

Jan Królak – prezes SM im. B. Chrobrego podczas jubileuszowych życzeń

Na pierwszym planie senator RP Maciej Grubski

Od lewej: Eugeniusz Zieliński, Przewodniczący RN RSM „Bawełna” Waldemar Pawelski i Zarząd Spółdzielni

Jubileuszowe gratulacje od Eugeniusza Zielińskiego
Sekretarz Rady Nadzorczej Julita Marcinkowska
odczytuje Apel



Życzymy serdecznie członkom, działaczom i pracownikom Spółdzielni
pomyślności i sukcesów we wszystkich dziedzinach życia,
a przede wszystkim satysfakcji z przynależności do Spółdzielni
– z listu Związku Rewizyjnego SM RP.

Zarządowi i pracownikom, a przede wszystkim członkom RSM „Bawełna”
tak dostojnego jubileuszu, wielu osiągnięć i dalszej owocnej pracy.

Wzorem poprzednich lat, prezes RSM „Bawełna” p. Sylwester Pokorski
złożył na ręce swojego poprzednika p. Stefana Wyszyńskiego, jak również
wszystkich obecnych meldunek dot. aktualnej kondycji Spółdzielni zazna-
czając, że jest ona bardzo dobra i nie grozi jej, poza działaniami naszych
parlamentarzystów, praktycznie nic złego. Wskazał, że jest dumny z tego,
że może kontynuować dobre tradycje wypracowane przez swoich po-
przedników.

Bardzo wzruszającym momentem jubileuszowego spotkania była pre-
zentacja opracowania – efektu wieloletnich prac Komisji Historycznej Łód-
zkiej Spółdzielczości Mieszkaniowej. Z okazji jubileuszu RSM ”Bawełna” Ko-
misja Historyczna ŁSM, działająca przy naszej Spółdzielni przedstawiła
„Zbiorczą informację o Spółdzielniach Mieszkaniowych Regionu Łódzkiego
powstałych w latach 1957-2007”, którą z pomocą Bawełny udało się wydać
drukiem. Dlaczego właśnie z okazji jubileuszu 55-lecia powstania Bawełny
powstało to opracowanie? Jak stwierdziła przewodnicząca Komisji Lucja Ka-
sicka – dlatego, że Komisja Historyczna znalazła swoje umocowanie or-
ganizacyjne właśnie przy naszej Spółdzielni. Od 1991 r., kiedy zlikwidowa-
no Centralny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych oraz wszelkie jego agen-
dy, to właśnie tylko nasza Spółdzielnia wystąpiła z inicjatywą kontynuacji
działalności dokumentującej zaszłości i objęła swoisty patronat Komisją. Sze-
rzej o działalności Komisji piszemy na stronie 5.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja naszego kalendarza
na 2014 rok. Odsłonięcia dokonała p. Elżbieta Kitowska, z-ca prezesa Za-
rządu. Jest to chyba dwudziesty z rzędu nasz bawełniany kalendarz, tym
razem w pastelowych, jesiennych kolorach.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał przewodniczący Zgroma-
dzenia Ogólnego p. dr Jerzy Jankowski, który w swoim wystąpieniu omó-
wił krótko prace Nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia projektów ustaw z za-
kresu prawa spółdzielczego oraz przedstawił swoją opinię o intencjach i za-
mierzeniach posłów w zakresie proponowanych zmian ustaw o spółdziel-
czości, nie kryjąc nie tylko zdumienia ich postawą, ale i wyrażając nieza-
dowolenie z braku podstaw prawnych, społecznych i ekonomicznych kie-
runku zmian.

Spotkanie jubileuszowe stało się też pretekstem do wystosowania ape-
lu zgromadzonych na uroczystości do Marszałka Sejmu, posłów tej komis-
ji oraz Rządu o zastanowienie się nad wprowadzanymi zmianami prawa
spółdzielczego i uwzględnienie w pracach sejmu wniosków płynących
z wysłuchania publicznego. Apel w całości drukujemy na stronie 3 gazety
w tym miejscu informując, że na uroczystości odczytała go zebranym
sekretarz Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni p. Julita Marcinkowska,
a zebrani jednomyślnie go poparli i zaakceptowali. K.Sz.

Takie czasy, taki los
Czasy się zmieniają. Kiedyś dzieci cieszyły się z lalki czy misia, dzisiaj chętnie zamieniłyby je na komputer czy pełen gadżetów telefon
komórkowy. To prawda, telefon potrzebny jest dziecku, byśmy mogli mieć z nim kontakt, gdy jest poza domem, a komputer, jako nieod-
zowne narzędzie dzisiejszej cywilizacji, zdaje się być potrzebny w każdym domu. Nie powinniśmy zabraniać dziecku zaznajamiania się
z nimi, jednak, jako świadomi rodzice, którym zależy na tym, by zapewnić mu jak najlepszy rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy,
starajmy się mieć wpływ na to, czym bawi się nasza pociecha. Pokażmy dziecku ciekawszą alternatywę, która sprawi, że granie
w ogłupiającą grę na komputerze przestanie być tak kuszące. Zastąpmy tępe wpatrywanie się w monitor zabawkami, które będą zmuszały
dziecko do kreatywnej wyobraźni i rozwijania intuicji. Elektroniczne zabawki, gry, telewizja czy komputer powinny być ograniczone dla
dzieci do 10-12 roku życia. Zaburzają one bowiem prawidłowy odbiór świata rzeczywistego, nie sprzyjając budowaniu zdrowej psychiki
dziecka. Dlatego nie kupujmy dziecku lalki, która mówi, bo wydobywający się z niej mechaniczny głos daje zniekształcone poczucie
języka i nie sprzyja rozwijaniu prawidłowej wymowy. Zamiast tego czytajmy, dużo i głośno.

Naukowcy udowodnili, że głos ukochanej osoby ma duży wpływ na inteligencję dziecka. Dodatkowo, w ten sposób pozwalamy ma-
luchowi, by tworzyło w swojej głowie obrazy, czyli rozwijamy jego kreatywność, a także czytając wpływamy na poszerzanie i wzboga-
canie słownictwa oraz uczymy dziecko koncentrowania uwagi. Dzięki takiemu oddziaływaniu na rozwój dziecka pozwolimy mu dotrzeć
do samego siebie i odkryć swoje własne ja. Nie róbmy z dziecka niemyślącej istoty, ślepo powtarzającej rzeczy zauważone w telewizji czy

grze komputerowej. Zadaniem rodzica nie
jest bowiem zaspokajanie wszelkich za-
chcianek swoich pociech czy kupowanie
wszystkiego co pokazują w reklamie. Za-
miast tego nauczmy dziecko samodzielnie
myśleć, bo dzięki temu łatwiej poradzi
sobie w życiu. Od nas zależy jak szczęś-
liwe i mądre będzie nasze dziecko i jakim
później będzie człowiekiem. Pomyślmy
o tym, robiąc świąteczne zakupy.
A ku przestrodze prezentujemy znaleziony
w internecie obrazek, który zatytułowa-
liśmy „Rozstanie... bo to takie czasy, taki
los...”

I.G.

Kartka z kalendarza
RSM „Bawełna”
7 grudnia 2013 r. minęło 55 lat od dnia, kiedy przedstawiciele daw-
nych Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego
podpisali statut powołując Przyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową
„Bawełna”. Pod statutem podpisało się wówczas osiemdziesiąt jeden
osób, w tym Stefan Nowak – ówczesny dyrektor Zakładów, prze-
wodniczący Rady Oddziałowej Oddziału Związku Spółdzielni Miesz-
kaniowych ( później Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego) – Franciszek Heliński – prezes RSM
„Lokator” i Henryk Rudziński – kierownik Oddziału Związku Spół-
dzielni Mieszkaniowych, którzy stanowili Prezydium Zebrania Założy-
cielskiego.

W trzecią rocznicę istnienia – 7. 12.1961 r. nastąpiła zmiana nazwy
Spółdzielni na „Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Bawełna’”, któ-
ra obowiązuje do dziś. Rozszerzono też zasięg terytorialny działania
Spółdzielni. Przestała to być spółdzielnia przyzakładowa, tylko dla pra-
cowników Zakładów im. J. Marchlewskiego. W poczet członków za-
częto przyjmować inne osoby, niezwiązane z tymi Zakładami. Terenem
działania Spółdzielni zostało całe miasto Łódź.

„Bawełna” szybko się rozwijała . Zdobywała coraz to nowe lokali-
zacje pod budownictwo. Łącznie nasza Spółdzielnia wybudowała
w całej swej historii przeszło 1.844.000 mkw. powierzchni użytkowych
mieszkań, co daje średnio licząc ok. 39.250 mieszkań, w których
mieszka ok. 100.000 łodzian.

Jednocześnie od lat osiemdziesiątych ub. wieku rozpoczyna się
sukcesywny podział naszej Spółdzielni i wyodrębnianie z jej zasobów
nowych Spółdzielni – w 1980 r. SM Zarzew, w 1981 r. SM Czerwony
Rynek, w 1991 r. SM im. Bolesława Chrobrego, SM im. Mieszka I,
SM im. Stefana Batorego. To nasze spółdzielnie córki. Razem, jako
swoistego rodzaju ok. 115-tysięczna RODZINA, posiadamy ponad 45
tys. mieszkań o powierzchni ponad 2.151.000 mkw.

RSM „Bawełna” obecnie, w 55 roku swego istnienia liczy 9292
członków, posiada 237 budynków z 8.247 mieszkaniami i 14 seg-
mentów jednorodzinnych. Łączna powierzchnia użytkowa zasobów
administrowanych przez RSM „Bawełna” wynosi 432.947,53 mkw.
W zasobach Bawełny zamieszkuje blisko 25 tysięcy łodzian. K.Sz.
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10 Poznaj swojego administratora.
Będziesz bezpieczniejszy.

Nie wpuszczaj obcych na klatkę schodową.

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505
150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 147-
-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: asz-
lawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Pietruszewska administrowane bloki:
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: epiet-
ruszewska@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Marcin Kaniera administrowane budynki: Gor-
kiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 509 807
333, e-mail: mkaniera@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 6, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: sekreta-
riat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorządowy,
Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział Tech-
niczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych
czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem so-
bót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Or-
ganizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we wtor-
ki w godzinach 8.00-18.00, Administracje osied-
lowe: w okresie od 1.09. do 30.06. przyjmują in-
teresantów w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki w godzi-
nach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 31.08.
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-18.00.

Mój administrator
i technik

Andrzej Piątal
technik

Dominik Rożycki
technik

Alina Kobus
administrator

Andrzej Szlawski
administrator

Beata Jachimczak
administrator

Malgorzata Krasowska
administrator

Ewa Bukowska
administrator

Sprostowanie
W tekście mój administrator w po-
przednim numerze zabrakło zdjęcia jed-
nej z administratorek budynków w osied-
lach „Żubardź” i „Koziny” , p. Ewy Bu-
kowskiej. Tuż po wydaniu gazety otrzy-
maliśmy w tej sprawie list od czytelniczki
p. Moniki z „Żubardzia”. Zdjęcie pomi-
niętego pracownika administracji za-
mieszczamy w tym wydaniu, przepra-
szając zaniepokojonych mieszkańców bu-
dynków, w których p. Ewa funkcję ad-
ministratora pełni już od ponad 20 lat.

W tekście zaś „Moim zdaniem” na
1 stronie podano mylnie datę powsta-
nia Spółdzielni. Oczywiście prawidłowa
data to 7 grudnia 1958 r.

Paczki
świąteczne
dla seniorów

Kontynuujemy, rozpoczętą w po-
przednim numerze, prezentację
administratorów i techników, czy-

li osób, które najczęściej z ramienia
Spółdzielni kontaktują się z Państwem. Ob-
serwując to co się wokół nas często dzie-
je chciałoby się powiedzieć „Poznaj swo-
jego administratora. Będziesz bezpiecz-
niejszy”.

Coraz częściej, i to nie tylko przed
świętami, odnotowujemy sygnały o oszus-

tach, chuliganach i złodziejach pa-
noszących się po naszych budynkach.
Apelujemy zatem po raz kolejny bądźmy
nieufni , dbajmy o nasze i sąsiadów bez-
pieczeństwo. Nie wpuszczajmy obcych na
klatkę schodową. Nie dajmy się nabrać, że
jest to przedstawiciel ze spółdzielni czy
znajomy naszych dzieci czy wnuków.

Poniżej zaś przedstawiamy zdjęcia
administratorów i techników z admini-
stracji osiedli „Słowiańskie” i „Zbiorcza”.

Osiedle „Słowiańskie”

Sebastian Janaczyk
technik

Aleksandra Czekalska
administrator

Elżbieta Kowalczyk
administrator

Marcin Kaniera
administrator

Osiedle „Zbiorcza”

Wzorem lat ubiegłych Rady Osiedli „Żubardź” i „Koziny” wytypowały oso-
by zamieszkałe w naszych budynkach, samotne lub w ciężkiej sytuacji ma-
terialnej, którym ufundowano paczki świąteczne.

W pierwszej połowie grudnia obdarowano łącznie 196 osób. 135-ciu
członków z osiedla „Żubardź” i 61 członków z „Kozin”.

Inicjatywa na stałe wrosła już w przedświąteczne działania Rad i z opi-
nii, jakie docierają do spółdzielni, jest pozytywnie oceniana przez wszyst-
kich naszych mieszkańców. K.Sz.

Spartakiada Przedszkolaków
13grudnia, z tygodniowym opóźnieniem wywołanym

przez działania huraganu Ksawery, w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 205 na Olechowie odbyła

coroczna impreza sportowa z udziałem najmłodszych
zawodników. Przedszkola: przy SP nr 205, nr 4 z Ja-
nowa, 229 z Andrzejowa, 234 z Olechowa i … jeden
przedszkolak z Witaminki stanęły do sportowej rywa-

lizacji. Walka była bardzo wyrównana, toteż zwycięzcami były wszystkie zgłoszone do za-
wodów drużyny. Wszystkie dzieciaki otrzymały okolicznościowe medale i słodycze. Oczy-
wiście był obecny również św. Mikołaj. Atmosfera tego wydarzenia – śmiech dzieci, ich
duma z osiąganych wyników, doping i dobra zabawa rodziców oraz gości – wskazują nie-
zmiennie, że tego typu rozrywka jest nam potrzebna. Dziękujemy więc organizatorom
i sponsorom, którymi są Szkoła Podstawowa nr 205, Ognisko TKKF „Dzikusy”, Rada
Osiedla „Olechów–Janów” – jednostka pomocnicza UMŁ oraz RSM „Bawełna” za co-
roczny trud organizacyjny i chęć podejmowania takich wspaniałych przedsięwzięć, a… na-
szym przedszkolnym sportowcom za ogromne emocje – WIELKIE BRAWA! K.Sz.



Ludzie,
których

warto poznać

Pierwszy weekend grudnia był dość specyficzny, bo w silnych objęciach Ksa-
werego. Tak nazwano huraganowe wiatry, które z prędkością przekraczającą
momentami 150 km na godzinę szalały nad Polską. Z satysfakcją stwierdzamy,
że Ksawery w Bawełnie nie przyczynił się do strat. Z meldunków kierowni-
ków poszczególnych administracji wynika, że obyło się bez większych szkód.
Choć mogło być groźnie, np. gdy wyrwane z dachu budynku przy ul. Sreb-
rzyńskiej 45 dwa wyłazy dachowe spadały na ziemię czy też przewrócona
reklama runęła na parkingu od strony Zakładowej 50. Ponadto zanotowaliśmy
połamane drzewa przed bl. 135 czy blokami 151–132 na Olechowie, nade-
rwanie blachy na elewacji bloku przy Limanowskiego 168 oraz fruwające po-
wszechnie śmieci! Tak przedstawiały się wyniki silnych wiatrów jakie pano-
wały w naszych osiedlach.

Z przyczyn pogodowych nie odbyła, natomiast , w zapowiadanym terminie,
spartakiada przedszkolaków. Dach szkoły został naderwany i imprezę mu-
siano przełożyć. Zawody małych sportowców odbyły się 13 grudnia o czym
piszemy na stronie 10. I choć to był piątek trzynastego , nie przeszkodziło
to maluchom w dobrej zabawie i biciu własnych rekordów. K.Sz.
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Ksawery w Bawełnie

Mikołajowy kult fachowości,
czyli co zasiejesz to

zbierzesz

11

M.G.: Spraw jakimi zajmowaliśmy się
w tym czasie było zapewne nie mniej niż
teraz. Choć może tematyka się zmieniła to
ranga spraw dla mieszkańców nie była
mniej ważna. W latach dziewięćdzie-
siątych na czoło działań wysuwały się za-
gadnienia opomiarowania mieszkań. Pro-
wadzone były akcje montaży wodomierzy.

W Mikołaju tkwi dusza społecznika i opiekuna.
Czy zawsze? Nie mam przekonania do teorii, które
w związku z nadanym imieniem predysponują kogoś
do podejmowania takich a nie innych decyzji w życiu.

Absorbowały nas kredyty mieszkaniowe,
które większość mieszkańców, głównie

Olechowa płaciło. Porównując zaś
obecne formy prowadzenia spotkań

z członkami, mam na myśli Walne
Zgromadzenie, z poprzednimi
Zebraniami Przedstawicieli to
uważam, że zmiana ta jest na nie-
korzyść. Dzielone na części Wal-
ne traci na demokracji, niewiele ma
wspólnego z prawidłową oceną
realiów Spółdzielni. Brak zainte-
resowania na poszczególnych częś-
ciach tematyką ogólną i brak
możliwości podyskutowania o kon-

kretnych sprawach danego osiedla
zniechęca do uczestnictwa w zebra-

niach. Choć frekwencja mieszkańców za-
wsze była zadziwiająco niska, co za-
pewne wynika z mechanizmów kie-
rujących ludźmi, o których wcześniej już
mówiłem.

– Za działalność na rzecz Spół-
dzielni był Pan dwukrotnie uhono-
rowany odznaką. Raz w 1998 r. od-

znaczono Pana odznaką honorową
„Zasłużony dla RSM Bawełna”

i w 2008 r. medalem 50-lecia.

M.G.: Było mi z tego powodu bardzo
miło. Choć nie czuję, że robiłem coś nad-
zwyczajnego cieszę się, że moja skromna
osoba i działania czynione zostały za-
uważone.

– Już niedługo Nowy Rok, czego
życzyłby sobie Pan w nowym roku

2014?

M.G.: Przede wszystkim zdrowia,
bo ono jest najważniejsze. A następnie
jasności umysłu, bo tak długo jak pra-
widłowo funkcjonuje nasz mózg tak
długo możemy cieszyć się życiem.

Tego więc Panu serdecznie życzy-
my. K.Sz. i I.G.

Rozmowa z Mikołajem Grzelczakiem
– byłym przewodniczącym Rady Nadzorczej RSM

„Bawełna” i byłym przewodniczącym Rady Osiedla
„Zbiorcza”, człowiekiem, który swoją osobą

wspierał i budował tradycję naszej spółdzielni.
Mój Dom: Przygotowywany numer

gazety jest wydaniem świątecznym – ju-
bileuszowym dla naszej Spółdzielni.
Zaprosiliśmy więc Pana dlatego, że jako
działacz społeczny związany był Pan
z naszą spółdzielnią, ale również dlate-
go, że w obliczu zbliżających się świąt
Pana imię nabiera zupełnie innego,
właśnie świątecznego charakteru. Czy
lubi Pan swoje imię i czy nazywają
Pana czasem świętym?

Mikołaj Grzelczak: Bywam nazy-
wany świętym, ale niespecjalnie to lubię.
Lubię np. pomagać innym, ale nie czyni
to mnie świętym. Muszę jednak powie-
dzieć, że jako dziecko, byłem na rodzi-
ców wściekły, gdyż było to imię bardzo
niepopularne i w szkole tylko ja takie no-
siłem. Byłem przez to czasem obiektem
uszczypliwych żartów. Z czasem przeko-
nałem się, że to, że nie ma w Polsce tak
wielu Mikołajów, jest moim atutem i po-
lubiłem to imię. Teraz zresztą to się zmie-
niło i coraz częściej spotykam osoby
o tym imieniu.

– Jest dokładnie tak jak Pan mówi,
gdyż obecnie imię to plasuje się na 19
miejscu najczęściej nadawanych imion
w Polsce, z tego na 11 miejscu najpo-
pularniejszych imion dla chłopców. Ale
czy to właśnie imię mogło mieć wpływ na
Pana działalność na rzecz ludzi? Mówią
„w Mikołaju tkwi dusza społecznika
i opiekuna” i tak czytamy w charakte-
rystyce opisującej osoby o tym imieniu:
„Jeżeli obecnie rodzice nadają synowi to
imię, zapewne przeczuwają, że wyrośnie
on na społecznika i opiekuna, mężczyz-
nę, któremu bliskie będą sprawy całej ro-
dziny i dalszej społeczności, i który bę-
dzie służył oparciem wszystkim, którzy
potrzebują pomocy i silnej męskiej
ręki”.(księga imion).

M.G.: Nie mam przekonania do teo-
rii, które w związku z imieniem predys-
ponują kogoś do podejmowania takich
a nie innych decyzji w życiu. Na to ma
wpływ otoczenie i rodzice. A w moim
przypadku na moje losy wywarła wpływ
z pewnością moja sytuacja rodzinna. Gdy
miałem zaledwie dwa latka, w wieku
27 lat, na gruźlicę, zmarła moja mama.
Od tej pory, nie licząc mojego ojca, do-
rastałem w zasadzie pomiędzy samymi
kobietami. One wszystkie bardzo mnie
hołubiły, a ja starałem się odwdzięczyć.
Jednak uważam, że gdy umiera mama, to
umiera też wtedy 3/4 rodziny i to na
pewno zostawiło we mnie rysę.

– Założył Pan swoją rodzinę, ma
Pan córkę, wnuczkę. Budujecie teraz
swój świat. Jak zatem wyglądają w Pana
domu przygotowania świąteczne? Czy
istnieje jakiś podział obowiązków?

M.G.: Od zawsze było tak, że te
cięższe prace wykonywałem ja. Moja
żona na przykład nigdy nie myła okien,
a ja po zaproszeniu dwa razy firmy
sprzątającej do mycia okien, powie-
działem, że już wolę to robić sam. Rze-
czy około podłogi też do mnie należą.
Natomiast omijam kuchnię, bo gotować

trzeba umieć, a ja, co najwyżej, zrobię ja-
jecznicę i herbatę. A jak żona czasem cho-
rowała, to chodziłem do niej z garnkami,
by zapytać czy tyle wody do ziemniaków
starczy, czy może trzeba dolać. Ale to
tylko pokazuje, że jak wymaga tego sy-
tuacja, to człowiek ze wszystkim sobie
poradzi.

– A co Pan sądzi o tradycji bożona-
rodzeniowej, w czasach gdy Kościół ze-
zwala już jeść w Wigilię mięso, a Wigi-
lia może być ruchoma?

M.G.: Uważam, że jak Kościół ob-
serwuje co się dzieje w życiu i stara się
do tego dostosować, to przede wszystkim
ma na względzie dobro otoczenia oraz
swoje. Bo jeżeli Kościół zbyt długo
trwałby w takim ortodoksyjnym, schola-
stycznym postępowaniu, nie dostoso-
wując się do zmian zachodzących na
świecie, to mógłby zacząć topnieć. Na
szczęście papież Franciszek zasiał na-
dzieję, widzi świat takim, jaki jest. Ma
swoje zasady, stara się ich przestrzegać,
ale patrzy szeroko otwartymi oczami na
to, co się dzieje wokół niego.

– Jest Pan w słusznym, jak na
mężczyznę wieku, ale wciąż wyglądem
i kondycją może dorównać Pan dużo
młodszym kolegom. Na czym polega
Pana recepta na dobrą kondycję, zdro-
wie i samopoczucie, uspasabiające do
dalszej aktywności i działań na rzecz in-
nych?

M.G.: Recepta to chyba nie istnieje,
bo to pewnie uwarunkowania genetyczne
mają na to bardzo duży wpływ. Ale
uważam również, że trzeba słuchać leka-
rzy. Ja wyznaję kult fachowości i uwa-
żam, że jak lekarz mi coś przepisuje, to
na pewno to wezmę, bo on wie co jest dla
mnie najlepsze. I, jak na razie, dobrze na
tym wychodzę. Ale trzeba też przestrze-
gać pewnych norm, czyli nie nadużywać
alkoholu, papierosów, kawy i być kon-
sekwentnym w swoim postępowaniu. Ja
chodzę też na basen. Przez wiele lat
każdego ranka, od 6.00 rano, pływałem.
Teraz na basen wybieram się, trzy razy
w tygodniu i przepływam około kilo-
metra. I tak od trzydziestu lat. A zaczęło
się to od bólu korzonków, na który dawno
cierpiałem. Pani doktor, oprócz gimna-
styki i rehabilitacji, zaleciła mi pływanie.
A ponieważ byłem kiedyś zawodnikiem
AZS, z chęcią się za to wziąłem. I trwam
w tym do dziś. Zdrowie mi dopisuje
i dobrze się z tym czuję.

– I mimo, że nie działa Pan już w na-
szych organach samorządowych to nie
siedzi Pan w domu, na emeryturze, nie
jest Pan „obywatelem w stanie spo-
czynku”.

M.G.: Przez ponad trzydzieści lat
działałem w Polskim Komitecie Pomocy
Społecznej. Stosunkowo niedawno poże-
gnałem się jednak z pracą na rzecz Ko-
mitetu. Uważam, że dopóki człowiek
czuje w sobie moc i chęć pomagania
i działania powinien to czynić. Zamknię-
cie się w domu powoduje, że gnuśnie-

jemy, tracimy wiarę, głównie w siebie.
Swoją wartość tworzymy aktywnością
i życzliwością dla innych. W myśl zasady
co zasiejesz to zbierzesz.

– Ma Pan dar zjednywania sobie
ludzi. Umie Pan z nimi rozmawiać.
Ludzie chcą Pana słuchać. Czy ko-
rzystał Pan z tego daru?

M.G.: Przez wiele lat byłem lek-
torem przy Partii. Z ramienia PZPR
prowadziłem odczyty w zakładach
pracy, rozmowy z robotnikami. Sami
też mieliśmy liczne szkolenia . Pro-
wadzili je czasem profesorowie z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
którzy zapraszani byli do Domu Partii,
tu gdzie dziś jest Sąd.

– …?

M.G.: Tak, tak było, choć utarło się,
że Kościół był w całkowitej opozycji do
ówczesnego ustroju.

– Swoją osobą wspierał Pan i budo-
wał tradycję naszej spółdzielni. Wróćmy
do początków. Jak to się stało, że związał
się Pan z „RSM „Bawełna”, bo podob-
no wszedł Pan do Rady Osiedla dosyć
hucznie, bo protestując przeciwko dzia-
łaniu prezesa?

M.G.: Do Rady Osiedla trafiłem
w 1993 r. trochę kierowany przez swego
rodzaju mechanizm, który jest w lu-
dziach. Mianowicie wielu jest chętnych,
by pokrzyczeć, czy się awanturować. Jed-
nak niewielu jest takich, którzy chcą
się podjąć konkretnych działań, zmie-
rzających do zmiany tego, co im się nie
podoba. Dlatego z takim poklaskiem
przyjmują jednego odważnego, który się
zgłosi. Popierają go, nazywają swoim re-
prezentantem i już sami nie muszą nic
robić. Znaleźli tego, który za nich będzie
działać. Ja miałem tę odwagę wypowie-
dzieć swoje zdanie. Byłem przeciwny do-
budowywaniu czwartych pięter w blokach
na osiedlu Zbiorcza i spiąłem się w tym
temacie z prezesem, propagującym ten
pomysł. A ponieważ odbywały się wtedy
wybory do Rady Osiedla, ludzie na mnie
zagłosowali, by mieć kogoś kto będzie
walczył z prezesem. Później nie mogli mi
jednak darować tego, że nie walczyłem
ciągle. Nawet wtedy, gdy prezes propo-
nował rzeczy rozsądne i takie, które
wszystkim powinny się podobać. Ludzie
uznawali, że jak już się wziąłem za walkę,
to powinienem to robić cały czas, nawet
wbrew rozsądkowi, na zasadzie, aby za-
negować wszystko. Pojawiały się nawet
zarzuty, że przeszedłem na „stronę Za-
rządu”, a do głowy nikomu nie przyszło,
że w życiu kierowałem się rozumem i gdy
byłem przeciwko - protestowałem, a gdy
byłem za – to dany projekt po prostu
popierałem.

– W latach 1993-1998 był Pan prze-
wodniczącym Rady Osiedla „Zbiorcza”
i w latach 1996-2000 pełnił Pan funkcję
przewodniczącego Rady Nadzorczej
RSM „Bawełna”. Jak wspomina Pan ten
okres?
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POZIOMO: 1. student z różańcem, 6. za-
kończenie, 7. żyje w biedzie, 8. z babą
w parze, 9. kraj z Kanpurem, 12. kawał,
anegdota, 13. pyszna z kremem, 14. autor
powieści Słodka przynęta, 18. Pomorski lub
Lipiński, 19. rosyjski mnich, twórca ikon,
20. bohater mitu o lataniu, 21. odpadkowa
deska, 22. udzielany uchodźcom.
PIONOWO: 2. miasto z KGHM, 3. bru-
natna przyprawa, 4. zajmują miejsca na try-
bunach, 5. imię słynnej łyżwiarki, 9. Żyd
ze Starego Testamentu, 10. głupstwa, 11.
półtwardy ser holenderski, 15. anteny sta-
wonogów, 16. Rzewuski lub Sławek, 17.
przyzwyczajenia.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
LISTOPADOWEJ

Poziomo: oktet, baran, cyrla, Golan,
Babar, obszar,Asnyk, Ihiala,Ania, smerfy,
Amor, krople, Anna.
Pionowo: krypa, Eolka, Żakowski, Na-
tanael, biała dama, Ban Ki-moon, roki,
humory, atrapa, azydek.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

krzyżówkę na adres: RSM
„Bawełna” 93-120 Łódź,

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie

„Krzyżówka”,
otrzymają nagrody (nie dotyczy pra-

cowników RSM „Bawełna”).

Żeby być miłym
gościem,

wystarczy się
dobrze bawić.

(Joseph Joubert)

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Szef krzyczy na pracownika:
– Spać to pan może u siebie
w domu a nie w firmie!
– Dzięki szefie, już się zbie-
ram.

• • •
Szef do pracownika:
– Codziennie przychodzi pan
ostatni do pracy...
– Ale za to pierwszy wychodzę.
– A to co innego...

TURKUS (2 II – 21 II)
To osoby o zgodnym charakterze,
życzliwe, mają wyrobione po-

czucie sprawiedliwości. Charakteryzuje je dys-
krecja, uprzejmość, wdzięk i dobroć. Te właś-
nie cechy zjednują im sympatię i uznanie oto-
czenia. Turkusy są uczciwe i wierne. Wrażliwe
i delikatne, niekiedy nie potrafią łatwo wyrazić
swojego uczucia. Jeśli już jednak się zdekla-
rują, są stali i wierni. Gościnni, a do tego hoj-
ni, ale w delikatny sposób, by obdarowani nie
czuli się upokorzeni hojnością. W przyjaźni nie-
zawodni i zawsze pomocni w potrzebie. Mają
poczucie estetyki i piękna, są wśród nich
miłośnicy przyrody i przyjaciele zwierząt.

ONYKS (22 II – 13 III)
Wytrwałość w osiąganiu celu i sil-
ny charakter – to nie są ich przy-
mioty. Stąd w życiu nie brak im

kłopotów i trudnych sytuacji. W uczuciach
i postępowaniu raczej niestali, co chwila zmie-
niają życiowe cele, poglądy i zainteresowania.
Nieśmiali i niezwykle przeczuleni na swoim pun-
kcie, panicznie boją się krytyki i śmieszności.
W miłości szukają wsparcia i wyrozumiałości dla
swoich słabych punktów, ale najczęściej trafiają
pod pantofel. Lubią podróże i dalekie wędrówki
bez celu, dla samej przyjemności zmiany
miejsca. To dla nich najlepsze lekarstwo na
życiowe trudności, tyranię rodziny i kolejny nie-
zrealizowany pomysł.

DIAMENT (14 III – 2 IV)
Podstawową cechą osób z tego
znaku jest ambicja i żądza wła-

dzy. Obdarzeni wigorem i rzadkim
temperamentem, są niespotykanie witalni i wy-
trzymali fizycznie. Potrafią bez namysłu ryzy-
kować i – co ciekawe – na ogół wygrywają. Dia-
menty mogą poszczycić się niezwykłą praco-
witością, nieugiętą wolą i żelazną konsek-
wencją, ale większość z nich jest niestabilna,
humorzasta i uparta bez względu na to czy mają
rację, czy się mylą. Nie ufają cudzemu doś-
wiadczeniu, nie przyjmują ustalonych prawd
i dogmatów. Szybko zrażają do siebie innych,
ale się tym nie przejmują. Dlatego zwykle nie
mają za wiele szczęścia w miłości. Rzadko by-
wają sentymentalni, łatwo znoszą klęski uczu-
ciowe.

RUBIN (3 IV – 22 IV)
To silne osobowości, czasami
szorstkie i odpychające, zawsze

jednak – indywidualności. Są zdecydowani, twar-
dzi, despotyczni, uparcie dążący do celu bez
względu na koszty, które muszą za to ponieść.
Jedni poświęcają wszystko dla sławy, inni dla
władzy, jeszcze inni kochają pieniądze –
wszyscy prą do przodu nie cofając się przed ni-
czym. Zawsze na pierwszym planie, oczekujący,

że wszyscy dookoła uznają ich autorytet. Mają
skłonności do tyranizowania podwładnych.
Niezbyt uczuciowi, w doborze partnerów wy-
szukują podobnych sobie materialistów, a jeś-
li ci nie spełniają oczekiwań, wytykają to im na
każdym kroku. Dom Rubinów rzadko bywa oazą
ciszy i spokoju.

SZAFIR (23 IV – 12 V)
Roztropność, rozsądek i mądro-
ść życiowa są dominującymi ce-

chami urodzonych w tym okresie.
Pracowitość i wytrwałość Szafirów pomagają
osiągnąć prawdziwa pomyślność w życiu.
Praktyczni, cenią dobra materialne. Każdą ich
decyzję poprzedza długi namysł. To doskona-
li współmałżonkowie, wierni i odpowiedzialni,
stali w uczuciach. Wiele czasu, energii i środ-
ków poświęcają na obmyślanie i osiąganie
wspólnego dobra. Lubią „mieć” i cieszyć się sta-
nem swego posiadania. Własny dom to dla nich
przystań, źródło inspiracji i najlepszy fundament
ich egzystencji. W uczuciach wierni i oddani, ale
surowi nawet wobec najbliższych.

AGAT (13 V – 1 VI)
W tym okresie rodzą się ludzie
o najbardziej zróżnicowanych
charakterach. Jedni – pracowici

i solidni, inni – lekkomyślni i niestali, wszyscy
inteligentni, zdolni i błyskotliwi. Cenią sztukę
i piękno, są obdarzeni dużym wyczuciem es-
tetyki. Niezbyt konsekwentni w działaniach,
zmienność i lekkomyślność zwykle szkodzą im
w osiągnięciu życiowego sukcesu. Często
zmieniają środowisko, pracę, przyjaciół i zain-
teresowania. Przeważnie wybierają partne-
rów, którym mogą czymś zaimponować. Są
wrażliwi na cudzą urodę i towarzyską popu-
larność. Wierność i stałość w sprawach ser-
cowych nie są ich mocną cechą.

CHALCEDON (2VI–21VI)
To myśliciele, wciąż pochłonięci

nowymi ideami. Praktyczna strona
życia i codzienne sprawy najmniej ich intere-
sują. Inteligentni i pełni entuzjazmu, wśród lu-
dzi szukają podobnych sobie. Poświęcają się
ideom, ale nie dają sobie rady z szarą rzeczy-
wistością. Wyjątkowo niepraktyczni, nie radzą
sobie i denerwują się drobiazgami czując, że
nie są do tego stworzeni. Mają o wszystkim
własne zdanie, nie znoszą presji środowiska.
Nigdy nie są materialistami, w kontaktach z ludź-
mi szukają porozumienia i kompromisowych roz-
wiązań. Jeśli bardzo chcą, mogą zadziwić
otoczenie pracowitością i energią. Zmienni
w uczuciach.

SELENIT (22 VI – 11 VII)
Urodzeni pod tym znakiem są
spokojnego usposobienia, pełni
uroku. Nie dążą do eksponowa-

nych stanowisk, nie lubią zabiegać o zdobycie
władzy, dlatego na co dzień nie wykazują
nadmiernej energii. Najważniejszy jest dla
nich spokój, cenią takt, dobre maniery, grzecz-
ność – w każdej sytuacji. Odpycha ich i zraża
do ludzi gruboskórność i trywialność. To oddani
sprawom rodziny mężowie, dobre żony i mat-
ki. Wysoko sobie cenią wszelkie związki krwi
i powinowactwa, nawet z dalekimi krewnymi. Są
domatorami. Spośród nich wywodzi się naj-
więcej osób o konserwatywnej orientacji i to
w każdej dziedzinie życia.

SZMARAGD (12 VII – 31 VII)
Życzliwi i bezinteresowni, ale
życie nie układa im się najlepiej.
Obdarzeni inteligencją, dyna-

miczni, pełni energii i pomysłów,
pragną to wszystko wykorzystać, co udaje się
im ze zmiennym powodzeniem. Jeśli jakąś spra-
wę uznają za własną, oddadzą się jej z wielkim
zapałem i całym sercem. Wszechstronnie uta-
lentowani. Miłość odgrywa w ich życiu dużą rolę.
Gdy pragną zdobyć partnera, pełni są roman-
tyczności i finezji, ich uczucia bywają gorące

i stałe. Lubią życie towarzyskie. Miły sposób by-
cia, chęć niesienia pomocy i serdeczność są ich
atutami w przyjaźni. Łatwowierni i ufni, często
padają ofiarą naciągaczy.

TOPAZ (1 VIII – 20 VIII)
Urodzeni w tym okresie są miłego
usposobienia, życzliwi i serdecz-
ni. Bardzo cenią elegancję i kom-

fort w życiu, w tym ładne mieszkanie, strój itd.,
do czego przywiązują niemałą wagę. Lubią po-
chlebstwa, komplementy, mają rozległe plany
i nie brak im ambicji, by to wszystko zrealizo-
wać. Często zresztą osiągają zamierzone
cele, choć nie cierpią zajęć, gdzie potrzebna jest
wytrwałość, pilność i koncentracja. Wadą To-
pazów jest zbytnia pewność siebie i porywczość.
na szczęście nie chowają długo urazy. Kontakty
z otoczeniem i zjednywanie ludzi ułatwiają im
wrodzone talenty dyplomatyczne. Nie znoszą
samotności.

JADEIT (21 VIII – 9 IX)
Osoby spod tego znaku to zręcz-
ni dyplomaci, przebiegli w strate-

gii życiowej, rozsądnie podchodzą
do spraw uczuć i emocji. Mają o sobie wyso-
kie mniemanie, uwielbiają przechwalać się
i wyolbrzymiać sukcesy, chętnie przypisują so-
bie cudze zasługi. Do niepowodzeń nie przy-
znają się za nic na świecie. Lubią być w ciągłym
ruchu, chętnie podróżują, starając się przy tym
o nawiązanie korzystnych kontaktów. Uczucia
nie grają u nich większej roli, lubią mieć po-
wodzenie, ale niewiele kryje się za ich dżen-
telmenerią i zalotnością. Zawierają związki
małżeńskie tylko z kimś o znaczącej pozycji
społecznej lub materialnej.

KARNEOL(10 IX – 29 IX)
Podopieczni tego klejnotu są po-
godni, rozsądni, obdarzeni licz-

nymi talentami, zwłaszcza wyczu-
ciem piękna i umiłowaniem oraz znawstwem
sztuki. Mają w sobie coś takiego, co nazywa-
my wrodzoną mądrością, a ta cecha połączo-
na z rzadką roztropnością przysparza im wie-
lu przyjaciół. Trudności życiowe potrafią omi-
jać z nieprawdopodobnym wyczuciem. Komu-
nikatywni, otwarci w stosunkach z ludźmi,
cieszą się dużym uznaniem i autorytetem. To
doskonali partnerzy w życiu, pracy, towarzyskich
i społecznych kontaktach, we wszystkich ludz-
kich układach. Mają szerokie i zazwyczaj nie-
typowe zainteresowania. Bywają niesłowni.

LAZURYT (30 IX – 19 X)
Są ludźmi piękna, poezji i miłoś-
ci. Mają pogodne usposobienie

i wiele życzliwości dla innych. Nie
są szczególnie ambitni, ani żądni władzy, bo-
gactwa materialne pociągają ich o tyle, że za-
pewniają życie w dostatku. Urodzeni esteci, roz-
miłowani w muzyce, pięknym otoczeniu, przy-
wiązują wagę do urody, ładnych strojów, pięk-
nych drobiazgów i wygody. Szara codzienność
im nie odpowiada, zrobią wszystko, by jej
uniknąć. Przy tym wszystkim łatwo się znie-
chęcają, potrafią być egocentryczni i pewni sie-
bie. Lubią narzucać innym swoje poglądy i gu-
sty, nie znoszą sprzeciwu. Pragną być podzi-
wiani i adorowani przez otoczenie.

OPAL (20 X – 8 XI)
Zdecydowani, agresywni, nieu-
stannie gotowi do walki, obda-
rzeni niespożytą energią. Wcie-

lenie dynamiki w życiu, w działaniu i myśleniu.
Rzadko jednak motywem ich działania jest ma-
terialny dobrobyt, pociąga ich władza, zdobycie
znaczącej pozycji społecznej, zgłębienie jakiejś
dziedziny wiedzy. Nie znoszą sprzeciwu i nie-
zdecydowania. Namiętni, o wielkim tempera-
mencie, gdy czegoś pragną, zdobędą to
choćby siłą. Pewni siebie aż do przesady.
Często w postępowaniu z innymi ludźmi bra-
kuje im taktu i dyplomacji. Ciekawe, że przy
tych cechach odsunięci od konkretnych spraw

łatwo
wpadają
w depresję
i rychło gasną.

AKWAMARYN (9 XI – 28 XI)
Charaktery trudne, skompliko-
wane, obdarzone bogatym, zgoła
tajemniczym wnętrzem. W ich

naturze jest wiele cech wzajemnie wyklu-
czających się, stąd nawet po wieloletniej zna-
jomości można nie rozgryźć ich do końca. Od-
dani i wierni przyjaciele, więcej zrobią dla innych
niż dla siebie. Gardzą wyrachowaniem. To lu-
dzie wielkiego ducha, bezinteresowni,
żywiołowego charakteru. Prawi i szlachetni, przy
tym zdumiewająco odporni na cudze wpływy.
Pozycja, jaką zajmuje ich życiowy partner,
w ogóle się nie liczy, największą wagę przy-
wiązują do uczuć. Nie są ważne dla nich
sprawy materialne, wyżej cenią urok i urodę.

KORAL (29 XI – 18 XII)
Urodzeni w tym okresie są weseli,

pełni życiowej werwy, silni fizycz-
nie i sprawni. W przyszłość patrzą śmiało
i z optymizmem. Działają impulsywnie, mają
skłonności do ryzyka, często decyzje podejmują
bez zastanowienia. Nie przejmują się niepo-
wodzeniami, kieruje nimi żądza wrażeń i cie-
kawość jutra. Lubią żyć w wirze najrozmaitszych
wydarzeń, ludzi i spraw. Towarzyscy i życzliwi,
szybko zawierają znajomości i równie szybko
je kończą. Kochają podróże, ale nie wiążą się
uczuciowo z miejscami, ani z ludźmi. Nie są zbyt
pracowici. Cenią sobie wygodne życie. W kon-
taktach z płcią przeciwną wykazują więcej
temperamentu niż sentymentów.

AMETYST (19 XII – 7 I)
Urodzeni w tym okresie odzna-
czają się zdrowym rozsądkiem,

energią, pracowitością i życiową
mądrością. Potrafią umiejętnie oceniać znajo-
mych i współpracowników. Szybko wyciągają
wnioski z przeróżnych sytuacji życiowych.
W trudnych sprawach liczą tylko na siebie.
Wzbudzają powszechne zaufanie, choć w kon-
taktach z ludźmi są apodyktyczni i lubią rządzić
za wszelką cenę. Sprawy uczuć to jakby mar-
gines w ich życiu. Dom to ich twierdza i osto-
ja, dlatego właśnie domowym sprawom po-
święcają najwięcej uwagi. Panie spod tego zna-
ku są raczej zimne, praktyczne, bardzo
„dosłowne” i dumne, do wszystkiego pod-
chodzą z dystansem.

MALACHIT (8 I – 27 I)
Podopieczni tego kamienia są
wyjątkowo łagodni i spokojni.
Rozważni, bardzo serio pod-

chodzą do życia. Lubią pokazać światu, na co
ich stać, toteż chętnie pomnażają dobra swe-
go domu i w ogóle dostatki. Pracowici i dokład-
ni, lubią naukę, cenią u innych mądrość i inte-
ligencję. Częściej słuchają innych niż sami po-
wierzają swoje tajemnice. Lubią pokazywać się
innym wyłącznie z dobrej strony. Wierni i ko-
chający partnerzy, można polegać na nich
w każdej sytuacji. Solidni i towarzyscy przyja-
ciele, dotrzymują obietnic, nie zawodzą w trud-
nych sytuacjach. Cudza nieuczciwość w każdej
formie budzi w nich trwałą niechęć.

Dni feralne (28 I – 1 II)
Ostatnie pięć dni roku Majów uchodziło za fe-
ralne. W tych dniach nie odprawiano żadnych
religijnych czy świeckich uroczystości, nie za-
wierano umów ani transakcji handlowych.
Według przyjętego obrzędu dzieci urodzone
w tych dniach rodzice przynosili do świątyń,
gdzie kapłani, za radą wróżbitów, dobierali im
niejako opiekuńcze bóstwo i klejnot, który miał
być ich symbolem. Naszym Czytelnikom, uro-
dzonym w tych dniach, radzimy przeczytać cały
horoskop i samodzielnie wybrać właściwy dla
siebie klejnot. Na szczęście!

Przed podbojem Nowego Świata
przez Hiszpanów zamieszkiwali
dzisiejszy półwysep Jukatan,
stan Tabasco w Meksyku, Beli-

ze, Gwatemalę i zachodnie rejony Hon-
durasu. Pozostawili po sobie zachowane
do naszych czasów wspaniałe zabytki kul-
tury materialnej – piramidy, budowle
o niewyjaśnionym dotychczas przezna-
czeniu, posągi i kute w skałach płasko-
rzeźby. To Majowie – twórcy nie tylko
budzącej podziw architektury i sztuki, ale
także systemu pomiaru czasu i naj-
dokładniejszego kalendarza świata, bar-
dziej zbliżonego do długości roku zwrot-
nikowego niż nasz kalendarz gregoriań-
ski. Majowie potrafili obliczać czas
i położenie planet na tysiące lat w prze-
szłość i przyszłość, umieli przeliczać ka-
lendarz księżycowy na wenusjański. Rok
Majów zaczynał się 2 lutego i początko-
wo składał się z 18 miesięcy, z których
każdy obejmował 20 dni. Z czasem
wprowadzono kalendarz 365-dniowy
uzupełniony o dodatkowe pięć dni. Po-
szczególnym miesiącom patronowały
bóstwa i symbolizujące je minerały. Od-
czytał go w latach dwudziestych ubiegłego
stulecia amerykański archeolog Steven
Webster, a skomentował i dostosował do
współczesnej rachuby czasu astronom
profesor Charles Wakefield w 1929 roku.
Chyląc czoło przed wiedzą astrono-
miczną Majów, zaufajmy ich astrologom.
Może przy okazji dowiemy się, jaki klej-
not kupić na urodziny ukochanej osobie...

KAMIENIE MAJÓW
Rozerwij się!

Zamiast
tradycyjnego
horoskopu
na 2014 rok
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