List z Galicji
O zabytkach Krakowa ka¿dy Polak ma
wiêkszy lub mniejszy zasób wiedzy, bo to
Wawel, Sukiennice, Kopiec Kociuszki,
Koció³ Mariacki czy Teatr S³owackiego.
Historiê i urodê Krakowa mo¿na odnaleæ i podziwiaæ na w³asne oczy, s³u¿¹ te¿
temu liczne wydawnictwa albumowe, foldery, przewodniki, etc., natomiast o krakowskiej spó³dzielczoci mieszkaniowej,
bêd¹cej wed³ug niektórych nie zabytkiem,
lecz prze¿ytkiem, powa¿ne ród³a informacji milcz¹!
A przecie¿ prapocz¹tki ruchu spó³dzielczego w Polsce wywodz¹ siê w³anie
z Galicji i siêgaj¹ czasów panowania monarchii austro-wêgierskiej, kiedy z inicjatywy Franciszka Stefczyka, w Czernichowie opodal Krakowa w 1890 roku powsta³a pierwsza spó³dzielnia oszczêdnociowo-po¿yczkowa.
By nieco poprawiæ wizerunek Galicji
zag³êbi³am siê w lekturze ksi¹¿ki telefonicznej miasta Krakowa i choæ charakter
tego wydawnictwa nie pozwala na szersze potraktowanie tematu, ciekawa wyda³a mi siê geneza nazewnictwa spó³dzielni, których w królewskim grodzie jest a¿
85! Nazwy niektórych spó³dzielni wskazuj¹ na rodowiska zawodowe bêd¹ce inicjatorami ich powstania, np. Eskulap,
Ceramik, Komunikacja, Naftobudowa, Politechnika. Od nazw miejscowoci zajêtych pod budownictwo
mieszkaniowe wywodz¹ swe nazwy m.in.
spó³dzielnie: Bieñczyce, Kurdwanów, Mistrzejowice.
W wielu przypadkach nazwy spó³dzielni identyfikuj¹ ich lokalizacjê w poszczególnych dzielnicach Krakowa: Dêbniki,
Grzegórzki, Kazimierz, Krowodrza, £obzów, Zwierzyniec, Podgórze itd. Przywi¹zanie do wszystkiego, co krakowskie odzwierciedlaj¹ nazwy spó³dzielni: Krakus, Krakowiak, Podwawelska,
Ziemi Krakowskiej.
O ile przes³anki przyjêcia tych nazw
s¹ chyba czytelne, w nazewnictwie spó³dzielni pojawiaj¹ siê przypadki wywo³uj¹ce interesuj¹ce skojarzenia i znaki zapytania. Có¿ bowiem oznacza nazwa
Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. w. Jacka? Czy zrzesza ona wy³¹cznie cz³onków
otaczaj¹cych kultem tego w³anie wiêtego? Czy spó³dzielnia Jutrzenka wieci dla innych przyk³adem? Czy spó³dzielnia Kabel ma co wspólnego z donosicielstwem? Czy spó³dzielnia Pokój i Dobro zapewnia najlepsze i najbezpieczniejsze warunki zamieszkania? A spe³nianie jakich oczekiwañ obiecuje spó³dzielSTRONA 2

nia Nadzieja? Czy w spó³dzielni M³oda Rodzina nie ma emerytów? Pytañ
i w¹tpliwoci odnosz¹cych siê do nazwy
nie budzi natomiast Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odych Wychowanków Domów
Dziecka. To prawdziwa pere³ka poród
spó³dzielczych inicjatyw.
Na koniec ciekawostka ilustruj¹ca
skrót spó³dzielczej drogi do szczêcia -

otó¿ w uk³adzie alfabetycznym dzie³a
Telekomunikacji Polskiej S.A. obok siebie znalaz³y siê dwie krakowskie spó³dzielnie mieszkaniowe: Dom dla m³odych i Domy Pogodnej Jesieni. Prawda, ¿e piêkne?
Ewa Sobolewska-Putaj
Kraków, 20 lipca 2004

III Kongres Spó³dzielczoci
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spó³dzielczej ustali³o datê III Kongresu Spó³dzielczoci, który odbêdzie siê w dniach 19-20 listopada 2004 r. w Warszawie. Sporód 13 bran¿ spó³dzielczych najwiêksz¹ liczbê mandatów (105) otrzyma³y spó³dzielnie
mieszkaniowe, a w kolejnoci spó³dzielnie samopomoc ch³opska (85), spó³dzielnie
pracy i us³ug (63), Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych (49) itd. £¹cznie na Kongresie
bêdzie 510 delegatów sporód wybranych przez walne zgromadzenia przedstawicieli
spó³dzielni na wojewódzkie zjazdy spó³dzielcze. Zjazdy w terminie do 30 wrzenia
dokonaj¹ wyboru delegatów.
(Mas)

Odszed³ Staszek

W lipcu z g³êbokim smutkiem i ¿alem po¿egnalimy Staszka Witonia, kierownika Dzia³u Organizacji, Spraw Pra-

cowniczych i Ogólnych biura Zarz¹du
Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Stracilimy Przyjaciela, który towarzyszy³ nam, wspiera³ swoj¹ wiedz¹ i dowiadczeniem. By³ Cz³owiekiem prawym, szlachetnym i skromnym, który z
wielkim zaanga¿owaniem pe³ni³ swoj¹
s³u¿bê dla cz³onków Spó³dzielni. By³ naszym serdecznym Koleg¹ i niezawodnym Przyjacielem. Odszed³ tak niespodziewanie i zbyt szybko.
¯egnaj Staszku
Kole¿anki i Koledzy
z biura Zarz¹du KSM

