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Troski i nadzieje

Tylko integracja

Uwaga HISTORIA!
Koło Historyczne Warszawskiej 

Spółdzielczości Spożywców 
przy naszej redakcji oraz na-

sza redakcja zapraszają na dwugodzin-
ne spotkanie pt. „Sensacyjna historia 
Społem”. Nasz redaktor naczelny wygło-
si o tym prelekcję w nowej sali konferen-
cyjnej WSS Śródmieście, przy ul. Nowy 
Świat 53. Będzie to 152-letnia historia 
spółdzielczości społemowskiej, opowie-

dziana z nieznanymi wątkami i sensacyjnymi zdarzeniami oraz bio-
grafiami wielkich przywódców Społem. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, na adres mailowy i telefony 
redakcyjne przyjmujemy zgłoszenia do udziału w tym spotkaniu. Jego 
termin w październiku, lub listopadzie podamy odwrotną pocztą ma-
ilową, lub telefonicznie. Nasze kontakty: społemowiec@wss.spolem.
org.pl oraz dgierycz@op.pl i telefony – 22 620-21-18 i 605 990 179. 

(red.) 

W roku pandemii

Tegoroczne Zgromadzenie 
Przedstawicieli „Społem” 
PSS w Pruszkowie odby-

ło się 7 września br. w siedzibie 
PSS przy ul. Kościuszki 52. Go-
ściem specjalnym był Szymon 
Fabisiak, zastępca prezesa Za-
rządu KZRSS „Społem”.

– Nasza spółdzielnia zalicza się 
do jednej z najstarszych w całej 
Polsce. Powstała w 1904 roku. Jest 
jednak już małą spółdzielnią. Na 
ten moment mamy 52 członków, 
z czego 28 osób to pracownicy, 

a kolejne 24 to konsumenci. Co 
jeszcze jest warte podkreślenia, to 
że na dzień 31 grudnia 2020 roku 
nasza spółdzielnia zatrudniała 50 
pracowników, z czego w admi-
nistracji zatrudnionych było 13 
osób, a w detalu 37 – mówił do 
zebranych Marek Hejda, prezes 
PSS „Społem” w Pruszkowie. 
Spółdzielnia prowadzi obecnie 7 
sklepów – 6 z branży spożywczej 
i jeden przemysłowy. 

Aby sprostać konkurencji i wy-
zwaniom rynku, mimo skromnych 

środków przeznaczonych na in-
westycje, spółdzielnia w ostatnim 
czasie wykonała remont elewacji 
pawilonu 104 przy ul. Berenta 
w Pruszkowie. To przyniosło wy-
mierny efekt w postaci zwiększo-
nych obrotów sklepu i uzyskania 
pełnej jego rentowości. Równo-
cześnie zakupiono sprzęt i wyposa-
żenie dla unowocześnienia prusz-
kowskich sklepów Społem, takich 
jak klimatyzatory, krajalnice, re-
gały chłodnicze, itp. Podjęto też 
szereg działań o charakterze mar-
ketingowym, takich jak: promocje 
cenowe, weekendowe, świąteczne, 
gazetki promocyjne, pokazy i de-
gustacje oraz bieżącą współpracę 
z kontrahentami. Do nich należą 
Grupa „Chorten” Mazowsze, Du-
o-Tes, Mazowiecka Agencja Han-
dlowa „Społem” i inne. Kontynu-
owana jest owocna współpraca 
z firmą „Florentyna” w sklepie pod 
patronackim szyldem NELA. To 
właśnie dzięki tej współpracy sklep 
stał się rentowny. 

Więcej str. 3 u

W sobotę 11 września br. 
przecięto wstęgę otwar-
cia, po gruntownej mo-

dernizacji, sklepu nr 115 WSS 
Praga Południe w Warszawie

-Rembertowie, przy głównej ul. Chruściela 25. 
Tym razem pod nowym szyldem „Mini-Univer-
sam”, nawiązującym do najpopularniejszej pla-
cówki spółdzielni przy Rondzie Wiatraczna. Sklep 
położony jest vis a vis ratusza Urzędu Dzielnicy 
Rembertów, w centrum dzielnicy, przy ruchliwym 
przystanku autobusowym, obok restauracji My-
śliwskiej i nowego osiedla mieszkaniowego. Daw-
niej był tu „Tanioch” i zwykły „spożywczak”, a te-
raz jest bardziej elegancki i jasny i przypomina 
duży „Universam”. 

Witryny są nieco schowane za drzewami i przy-
stankiem oraz kioskiem Ruchu, ale wzrok przyciąga 
wejście z szyldem i bankomatem oraz baner od stro-
ny ul. Strażackiej, w którą skręcają autobusy. Taki 
sam baner z reklamą nowego „Mini-Universamu”, 
krążył na przyczepie od rana po głównych ulicach 
Rembertowa. Już na nim czytaliśmy, że otwarcie 
nastąpi o godz. 9-tej, a promocjami cenowymi do 15 
września są ćwiartki kurczaka po 2,99 zł/kg, banany 
w tej samej cenie i Pepsi w butelkach 1,5-litrowych 
po 4,49 zł. Więcej str. 3 u

15 września br. po-
pularny wśród 
mieszkańców 

Osiedla Piasta supermarket „Wars” Społem PSS 
w Białystoku, przy ul. Warszawskiej 79 nr 16, za-
prosił ich na zakupy po zakończonym remoncie 
i modernizacji. Natomiast w przededniu, z załogą 
spotkał się prezes Janusz Kulesza, zarząd i rada 
nadzorcza oraz wyświęcono lokal. 

Na klientów czekało odświeżone i nowoczesne 
wnętrze sklepu o powierzchni sprzedażowej 847 
mkw., z ergonomicznymi ciągami regałów ekspozy-
cyjnych, chłodniczych i witryn. Stoiska z obsługą 
serwisową takie jak: mięsno – wędliniarskie, rybne, 
nabiałowe, piekarnicze i alkoholowe wtopione zo-
stały w strefę samoobsługową, zwieńczoną cztere-
ma punktami kasowymi. Więcej str. 5 u

Załoga sklepu oraz przedstawiciele Zarządu i Rady WSS 
Praga Południe przed przecięciem wstęgi. 

5 października br. Zarząd KZRSS 
Społem zwołał do Warszawy 
delegatów na 50 Zjazd Społem 

z 5 województw: mazowieckiego, 
łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego 
i warmińsko-mazurskiego. Pozosta-
łe dwa regionalne zebrania delegatów 
odbędą się; 6 października we Wrześni 
– dla delegatów z województw zachod-
nich i północnych oraz 7 października 
w Brzesku – dla delegatów z woje-
wództw południowych. 

Będzie to dobra okazja do przedys-
kutowania dramatycznego spadku 
obrotów aż 2/3 spółdzielni społemow-
skich i dotkliwych strat w 2020 r., na tle znacznego wzrostu zysków 
i rozwoju wielkich sieci handlowych. Wskazuje na to ogłoszony 
ranking roczny, na który dane podały tylko 192 spółdzielnie. 

Więcej str. 2 u

Rozmowa z Prezes Zarządu Handlowej Spółdzielni 
Jubilat w Krakowie  
– ANETĄ KURBIEL-MUCHARSKĄ

– Przed miesiącem, po-
myłkowo, za co przepra-
szam, napisałem, że HS 
Jubilat mimo ogromnych 
kłopotów w roku pande-
mii, osiągnęła zysk. Jed-
nak, podobnie jak w 2/3 
spółdzielni Społem, spa-
dły jej obroty. Odniosła 
straty, choć utrzymała 
wysoką 21 pozycję w ran-
kingu spółdzielni za 2020 
rok. Czy odrobienie tych 
strat jest największą 
Pani troską, jako prezes, 
która objęła tę funkcję 
od stycznia br.? 

– Rzeczywiście, odrobienie dotkliwych strat, jakie ponieśliśmy 
w ub. roku w wyniku pandemii, szczególnie wskutek obostrzeń i ogra-
niczeń w handlu, zamknięcia na długie miesiące gastronomii, zahamo-
wania ruchu turystycznego, obniżenia wpływów z wynajmu, kosztów 
zabezpieczeń placówek – jest moją największą troską. Ale także utrzy-
manie miejsc pracy i utrzymanie handlu na wysokim poziomie, aby 
nie oddawać klienta konkurencji. 

Skala strat była bardzo duża, gdyż nasze trzy bary mleczne tak jak 
cała gastronomia przez długi okres czasu prowadziły sprzedaż wyłącz-
nie na wynos w tym głównie dla podopiecznych MOPS. Natomiast 
w handlu wystąpiły spore straty spowodowane trzykrotnym wyłącze-
niem z działalności handlowej stoiska Eleganzy w DH „Jubilat” przez 
67 dni handlowych. Całkowity brak turystów, imprez nad Wisłą, spo-
wodował spadek obrotów o ponad 30 proc. 

Więcej str. 5 u
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Przedstawiciele handlo-
wej „Solidarności” od-
wiedzali w ostatnim 

czasie biura klubów parlamen-
tarnych i kół poselskich znaj-
dujące się w budynkach Sej-
mu. Związkowcy przekazywali 
posłom apel o poparcie zmian 
w ustawie o ograniczeniu han-
dlu w niedziele. 16 września 
br. Sejm na posiedzeniu ple-
narnym zajmował się bowiem 
projektem nowelizacji ustawy 
o ograniczeniu handlu. 

W ostatnich miesiącach coraz 
więcej sieci handlowych ob-
chodzi ustawę o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni, która we-
szła w życie 1 marca 2018 roku. 
Otwierają one sklepy w niedzie-
le korzystając z zapisu zezwa-
lającego na handel placówkom 
pocztowym. Sieci handlowe 
wprowadzają w swoich sklepach 
usługę nadawania i odbioru pa-
czek, dzięki czemu zyskują sta-
tus placówki pocztowej i mogą 
prowadzić działalność w nie-
dziele. 

We wrześniu kolejna z za-
granicznych sieci – francuski 
Auchan poinformował o zamia-
rze wprowadzenia dla klientów 
usług kurierskich i pocztowych, 
dzięki czemu będzie mógł 
otwierać sklepy w niedziele ob-
jęte zakazem handlu. „Sieć Au-
chan zawsze przestrzega prze-
pisów obowiązującego prawa 
oraz podąża za zmieniającymi 
się potrzebami współczesnych 
konsumentów, dla których li-
czy się czas i wygoda podczas 
zakupów oraz przy korzystaniu 
z innych usług związanych z or-
ganizacją życia codziennego” – 
informuje firma w komunikacie 
prasowym.

„Takie postępowanie stanowi 
jawną kpinę z prawa obowiązu-
jącego w naszym kraju i z usta-

wodawcy, który to prawo 
ustanowił” – napisali w apelu 
do posłów związkowcy z han-
dlowej „Solidarności”. 

– Ustawa, która przy-
wróciła setkom tysięcy pra-
cowników handlu prawo do 
niedzielnego odpoczynku 
z rodzinami, powoli staje się 
fikcją. Jej nowelizacja była 
koniecznością. Odwiedzi-

liśmy wszystkie kluby parla-
mentarne i koła poselskie. Nasz 
apel przesłaliśmy również drogą 
elektroniczną wszystkim po-
słom zasiadającym w Sejmie, 
odwiedzaliśmy też biura posel-
skie w całym kraju – opowiada 
ALRED BUJARA, przewodni-
czący Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”. 

Poselski projekt noweliza-
cji ustawy o ograniczeniu han-
dlu w niedziele ma ograniczyć 
możliwość obchodzenia zawar-
tych w niej obostrzeń. Zgodnie 
z zapisami projektu sklep bę-
dzie mógł prowadzić działalność 
w niedziele niehandlowe jako 
placówka pocztowa, pod warun-
kiem, że ten rodzaj działalności 
będzie dla niego przeważający, 
czyli przychody z usług poczto-
wych będą przekraczać 50 proc. 
łącznych przychodów. 

We wtorek 14 września na 
posiedzeniu sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny 
odbyło się pierwsze czytanie 
projektu nowelizacji ustawy 
o ograniczeniu handlu w nie-
dziele. Natomiast 16 września 
projektem zajmował się Sejm 
na posiedzeniu plenarnym. Za 
poprawkami głosowało 272 po-
słów, przeciw było 135, wstrzy-
mało się 37.

Uszczelnienie handlu popar-
ło 224 posłów z klubu PiS, nikt 
nie był przeciw, nie głosowało 
3 posłów. Z klubu KO 1 poseł 
głosował za, a 122 przeciw. 
Z Lewicy 29 osób było za, nikt 
nie był przeciw, 17 wstrzyma-
ło się od głosowania. Koalicja 
Polska: 4 posłów głosowało za 
uszczelnieniem, nikt nie był 
przeciw, 15 wstrzymało się. 
Konfederacja: 5 posłów głoso-

wało za, 4 było przeciw. Polska 
2050 – 7 posłów – wszyscy 
głosowali przeciw. Porozumie-
nie; 6 osób za, nikt nie głoso-
wał przeciw. Koło Kukiz15: 3 
osoby głosowały za ustawą, 1 
była przeciw. 4 posłów z koła 
Polskie Sprawy wstrzymało się 
od głosu. 

Co jest zaskakujące, zgodnie 
z kolejną poprawką ustawa wej-
dzie w życie dopiero w pierw-
szy dzień miesiąca następujący 
3 miesiące po ogłoszeniu jej 
w Dzienniku Ustaw. Tym bar-
dziej, że pierwotny projekt za-
kładał vacatio legis tylko na 
okres dwóch tygodni. 

Jak przewidują to Wiadomo-
ści Handlowe, cała procedura 
i zachowanie terminów, poprzez 
kolejne etapy legislacji – obra-
dy i konkluzje Senatu, powrót 
ustawy do Sejmu i podpis pre-
zydenta – potrwa aż do stycz-
nia-lutego 2022 roku. Do tego 
czasu kolejne sieci będą mogły 
otwierać swoje placówki w nie-
dziele i grać na nosie organom 
państwowym! Tak jak np. sieć 
Netto, która od 26 września uru-
chomiła część placówek w nie-
dziele jako pocztowe…

MATEUSZ DAMOŃSKI

Jest ustawa
Uszczelnienie  

ograniczeń  
przegłosowane

Dlaczego nasi delegaci mogą być za-
frasowani? Uważam, że dlatego bo obok 
pozytywnych ocen działalności statuto-
wej Związku, zwłaszcza szkoleń, lustracji 
i doradztwa, to jednak sytuacja gospo-
darcza spółdzielni pogarsza się. Nasi czy-
telnicy wskazują na regres od szeregu lat. 
O ile w 2003 r. ówczesny prezes Związku 
Bogdan Bubak deklarował na III Zjazd 
314 spółdzielni zrzeszonych z 5 tys. skle-
pów, 500 zakładów produkcyjnych i 7 
mld zł obrotu, to w 2008 prezes Jerzy Rybicki mówił o 270 spół-
dzielniach zrzeszonych z 4 tys. sklepów, 330 zakładów i 8,5 mld zł 
obrotu. 

Natomiast w 2019 r. na 50 Zjazd, prezes Ryszard Jaśkowski de-
klarował 238 spółdzielni z 2,5 tys. sklepów, 186 zakładów i 7 mld.zł 
obrotu. Okres pandemii to dalszy spadek obrotów, liczby placówek 
i straty spółdzielni. Tymczasem sieci handlowe uciekają w górę, 
jak Biedronka z przychodem rocznym 61,2 mld zł, Lidl z 23,3 mld, 
Auchan z 11 mld, czy polska Dino z 10,12 mld. 

Związek nie ma niestety, uprawnień gospodarczych, ale niepo-
kojem napawają słabe wyniki integracji spółdzielni. Wydłużono 
terminy zakupu udziałów KPH, krajowy e-sklep to zaledwie 8 spół-
dzielni i 5 spółdzielni wdrażających, aplikacja mobilna programu lo-
jalnościowego tylko w 8 spółdzielniach. 

Wysoko należy ocenić, że mimo pandemii Związek organizował 
z powodzeniem szkolenia, lustracje i doradztwo. W Studium Wiedzy 
Biznesowej i szkoleniach podnoszących kwalifikacje wzięli udział 
przedstawiciele 130 spółdzielni, a w Programie Spółdzielnia i progra-
mach korzyści w zakresie wspólnych zakupów gazu, energii i fotowol-
taiki wzięło udział aż 150 spółdzielni.

Natomiast są nie pokonane trudności przy utworzeniu potrzebnego 
Funduszu Promocji, przy propagowaniu marki własnej Społem oraz 
wznowieniu wydawania stuletniego czasopisma SPOŁEM. Sądzę, że 
przy wydawaniu czasopisma, chociażby kwartalnika, można i trzeba 
zastosować podobny sponsoring spółdzielni jak w Społemowcu War-
szawskim, który w roku 2022 kończy 60 lat. Wszak jego rola integra-
cyjna, opiniotwórcza i promocyjna może być nieoceniona. 

Pisaliśmy już, że dla wsparcia koniecznej, pilnej gospodarczej inte-
gracji spółdzielni i ratowania pozycji Społem na rynku, warto i trzeba 
zwołać taki społemowski „Okrągły Stół”. Chętnie wysłuchamy na-
szych liderów w tym względzie.

DARIUSZ GIERYCZ

Zafrasowani

KZRSS Społem

https://grupaeurocash.pl

Największy Dystrybutor 
Artykułów Spożywczych,

 
Alkoholi Krajowych i Importowanych

uDokończenie ze str. 1
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SAMOOBSŁUGOWE 

ZAKUPY?
Zaufaj specjalistom!

33 82 85 700   
jantar@jantar.pl
www.jantar.pl

Jantar Sp. z o.o.
ul. Piekarska 199
43-300 Bielsko-Biała

Mobilne zakupy samoobsługowe 
poprzez aplikację Jshopper

Kasy samoobsługowe

uDokończenie ze str. 1

Podobnie z ulotki, każdy 
klient mógł odczytać hity ceno-
we na litrowe soki Tymbarka po 
2,99, kawę Tchibo 250 g po 5,99 
i promocje, np. przy zakupie 
czteropaku piwa Harnaś 2,29 za 
sztukę. Poza tym kusiły ceny ło-
patki wieprzowej b/k po 11,39 zł/
kg, cukierków Wawela 2,49/100 
g, płynu Ludwik 5,49, papieru 
Velvet 8,99 oraz hitów ceno-
wych. Wśród nich m.in. pasztetu 
Sokołowa 14,90 zł/kg, sera Kró-
lewskiego z Sierpca za 22,20/kg, 
podwawelska Księżego Młyna po 
16,90/kg. 

Byłem świadkiem, jak pierw-
si klienci, którzy stali w kolejce 
z wózkami do stoiska wędliniar-
skiego chętnie kupowali np. ślą-
ską z JBB po 13,90/kg, berlinki 
z Morlin po 3,99, świeże balero-
ny, szynkę i krakowską z Sokoło-
wa. Z regałów brali Polski Cukier 
po 1,99 zł/kg i mąkę Szymanow-
ską po 2,39, jogurty ze Strzałko-
wa i Garwolina 2,39 i ich twaróg 
po 14,55 zł/kg, serki z Piątnicy 
po 2,45, a z wyspy owocowo-wa-
rzywnej – pomidory malinowe po 

3,99, jabłka po 1,69 i włoskie ar-
buzy po 1,89/kg. 

Ten szał zakupowy poprzedzi-
ła godzina gorączkowych przy-
gotowań przed otwarciem. Nie 
było paniki, ale każdy wiedział 
co ma robić, a pomagali załodze 
pracownicy pionu handlowego, 
z dyr. Piotrem Konarskim na cze-
le. Nawet wiceprezes Małgorzata 
Piotrowska ścierała ostatnie kurze 
i wieszała cenówki, a ja pomaga-
łem nieść stolik na degustację dla 
klientów przed sklepem. Nie było 
nerwowości. Widać było, że za-
łoga jest bardzo zgrana. Z uśmie-
chem wzajemnie wszyscy sobie 
pomagali. 

Dlaczego są tak zgrani? Pani 
kierowniczka Anna Grudka kie-
ruje tą placówką już od 25 lat, 
a jej staż zawodowy w spółdzielni 
to 35 lat. Jej zastępczynie – Iwo-

na Skopińska i Ewa Chomko 
oraz cała 10-osobowa załoga 
mają mniejsze, ale podobnie tutaj 
długie doświadczenie. Polegają 
na sobie. Znają doskonale gusta 
i potrzeby klientów, metodykę 
handlu i wszystkie jego nowości. 
Z entuzjazmem przyjmują prze-
obrażenie w bardziej nowocze-
sną, atrakcyjną placówkę.

Zwieńczeniem pracowitych 
przygotowań było symboliczne 
przecięcie wstęgi przez wice-
prezes Małgorzatę Piotrowską, 
przewodniczącego RN Zdzisław 
Dejtrowskiego, dyrektora han-
dlowego Piotra Konarskiego 

i kier. sklepu Annę Grudkę, która 
pokroiła też tort okolicznościowy. 

Toasty szampanem za pomyśl-
ność załogi i placówki wznosili 
kolejno liderzy spółdzielni. Po-
dobno tuż przed odlotem na urlop 
sklep wizytował z zachwytem 
prezes WSS Bogusław Różycki. 

Z chwilą otwarcia placówki, 
uruchomiono też grilla pod nie-
bieskim dachem, z degustacją dla 
klientów. Można było skosztować 
kromki chleba ze smalcem, albo 
z grilla parówki i kiełbaski z JBB. 
Natomiast po przekroczeniu pro-
gu, wita nas 270-metrowa długa 
sala z kilkoma samodzielnymi 
stoiskami, z których najbardziej 
oblegane przez kilkanaście-o-
sobowa kolejkę było stoisko 
mięsno-wędliniarskie. Potem 
udekorowane balonikami: wy-
spa owocowo-warzywna, lady 
chłodnicze, gdzie były też lody 
Społem, regały nabiałowe i pie-
karnicze, stoisko alkoholowo-cu-
kiernicze. 

Jest bardzo jasno, bo oświetle-
nie ledowe daje znakomite efekty. 
Jak mówił mi dyrektor Konarski, 
jest to pierwsza placówka z szyl-

dem „Mini-Universam”, których 
będzie więcej. Będą one miały 
podobny charakter co słynny duży 
„Universam” przy Rondzie Wia-
traczna, popularne miejsce spo-
tkań mieszkańców Pragi Południe. 
Gazetki cenowe będą podobnie 
trafiały do skrzynek pocztowych 
mieszkańców w obrębie 2-3 km 
od sklepu. Znajdą się tam promo-
cje towarów poszukiwanych przez 
klientów, w tym wyrobów regio-
nalnych i uznanych marek. 

Podczas otwarcia odnotowa-
łem nie tylko zapał i entuzjazm 
załogi i jej gości, ale i zadowo-
lenie klientów. Czekając z po-
wrotem na autobus podsłucha-
łem rozmowy pań z wózkami 
zakupowymi. Jedna do drugiej 
mówiła m.in., że „no, nareszcie 
otworzyli” i „bardzo nam go 
brakowało”, a druga jej wtó-
rowała: „był taki tłok, że nie 
mogłam porozmawiać z panią 
Anią”. Wymieniały też promo-
cyjne ceny swoich nabytków. 
I po chwili z pełnymi wózkami, 
w maseczkach wsiadły do auto-
busu… 

To dobry prognostyk na wy-
sokie obroty tej placówki.

DARIUSZ GIERYCZ  

Nowe wstęgi

Rok 2020 był dla spółdzielni 
rokiem pod wieloma względami 
trudnym. Przede wszystkim było 

to spowodowane pandemią Co-
vid-19 i związanymi z nią obo-
strzeniami i handlem w reżimie 
sanitarnym. To skutkowało tym, 
że wynik finansowy za rok ubiegły 
w PSS Pruszków to strata w wy-
sokości 95 tys. zł. – Jednak chciał-

Okolicznościowy tort kroi Anna Grudka.

uDokończenie ze str. 1

– Nie jest tajemnicą, że dawniej Pana 
zdanie na temat UOKiK-u było mało po-
zytywne. Jednak w ostatnim czasie, tym 
urzędem zaczęła kierować nowa osoba – 
prezes Tomasz Chróstny. Czy Pana zda-
nie się zmieniło?

– Moja opinia zmieniła się i to bardzo. 
Wydaje mi się, że nowy prezes chyba wła-
ściwie rozumie, co to znaczy Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów. Osobiście 
jestem zwolennikiem całkowicie nowej 
ustawy o UOKiK. Tam muszą być zdefiniowane podstawowe rzeczy. 
Przede wszystkim cena dumpingowa, a także nieuchronność kary. Je-
śli te rzeczy zostaną wprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, to być może wtedy unikniemy szaleńczej walki ceno-
wej, w której stoimy na z góry przegranej pozycji. Ci którzy przyszli 
na polski rynek mają gigantyczne zasoby finansowe i trudno z nimi 
konkurować. 

– Kilka miesięcy temu w „Społemowcu Warszawskim” ukazał 
się wywiad z prezesem Tomaszem Chróstnym, w którym zapowia-
dał szereg zmian. Czy są już one zauważalne?

– Póki co, niestety nic się nie dzieje. Bazujemy wciąż na przepi-
sach, które już wcześniej obowiązywały. A przy tak dynamicznie 
zmieniającym się rynku trudno mówić o równowadze rynkowej. Jeśli 
dziś mówi się o tym, że Biedronka ma już 3200 sklepów, to czy to nie 
jest dominująca pozycja na rynku? Przepisy muszą być jednoznaczne. 

– Widzi Pan w nowym prezesie UOKiK-u szanse na zmiany 
przepisów?

– Widzę jak najbardziej. Nowy prezes się nie łamie. Dla niego nie 
jest istotne, jaki podmiot występuje na rynku, a to czy działa on zgod-
nie z przepisami prawa, czy je naciąga. Bo niestety dotychczas polskie 
przepisy nie są jednoznaczne. 

Rozmawiał: MD 

bym wszystkim podziękować za 
ostatni rok, który był bardzo trudny 
– dodał prezes Marek Hejda, któ-
ry na koniec swojego wystąpienia 
przedstawił kierunki działania PSS 
Pruszków na 2021 rok.

Wśród zamierzeń znalazła się 
poprawa płynności finansowej 
spółdzielni, przekształcenie wła-
snościowego prawa do lokali 
użytkowych w zasobach PSM 
w Pruszkowie we własność, wy-
kup działki pod Supersamem 
przy ul. Niepodległości 9 od PSM 
w Pruszkowie, a także szkolenie 
pracowników detalu w zakresie 
prawidłowej gospodarki zapasa-
mi i prowadzenia sklepów. 

Zebrani delegaci podjęli też 
szereg uchwał dotyczących: za-
twierdzenia sprawozdania z dzia-
łalności Spółdzielni, bilansu, ra-
chunku zysków i strat za 2020 r., 
zatwierdzenia pokrycia straty 
za 2020 r., kierunków rozwo-
ju działalności gospodarczej na 
2021 r., udzielenia absolutorium 
prezesowi Zarządu, oznaczenia 
najwyższej kwoty zobowiązań, 
jaką spółdzielnia może zaciągnąć 
w 2021 r. oraz przyjęcia do reali-
zacji zaleceń polustracyjnych.

Przed zamknięciem obrad głos 
zabrał gość specjalny, Szymon 
Fabisiak, wiceprezes Zarządu 
KZRSS „Społem”. – W swoich 
problemach nie odbiegacie od in-
nych spółdzielni w Polsce. Nie je-
steście samotną wyspą – podkreślał 
Szymon Fabisiak, który zauważył, 
że w obecnych czasach i okresie 
szalejącej pandemii koronawirusa, 
nie można się dziwić, że młodzi 
ludzie nie chcą podejmować pracy 
w handlu. – Tym bardziej chciał-
bym podziękować wam za trudną 
pracę i życzyć wszystkim owoców 
tej pracy – dodał.

MATEUSZ DAMOŃSKI

W roku pandemii

Potrzebne definicje
Rozmowa z prezesem „Społem” PSS Pruszków – 
MARKIEM HEJDĄ.
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Papież Franciszek włączył 
do grona błogosławionych 
kard. Stefana Wyszyńskie-

go, prymasa Polski, oraz Elżbietę 
Czacką – fundatorkę Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Służeb-
nic Krzyża. List Apostolski od-
czytał w imieniu papieża w czasie 
uroczystości beatyfikacyjnych 
w Warszawie kard. Marcello 
Semeraro.

– Kard. Wyszyński kierował 
odważnie, wytrwale i zdecydo-
wanie łodzią Kościoła w Polsce, 
przeciwstawiając ideologii, która 
odczłowieczała i oddalała czło-
wieka od pełni życia, prawdę 
zawartą w Ewangelii Chrystusa, 
wiernie przeżywaną i realizowa-
ną – powiedział kard. Marcello 
Semeraro w czasie mszy św., be-
atyfikacyjnej w Warszawie.

 Mówił też, że Matka Elżbieta 
Czacka uczy, że nie istnieją prze-
szkody dla tych, którzy pragną 
kochać Boga i jak On miłować 
człowieka. – Niewidoma wśród 
niewidomych – fizycznie i ducho-
wo, pomagała wszystkim, którzy 
zostali porzuceni i pozostawieni 
na marginesie społeczeństwa – 
podkreślił kard. Semeraro.

Z udziałem najwyższych władz 
państwowych – prezydenta RP, 
marszałków Sejmu i Senatu oraz 
premiera i członków rządu – 
w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie odbyły się 12 wrze-
śnia br. uroczystości beatyfika-
cyjne kardynała Stefana Wyszyń-
skiego i Matki Elżbiety Czackiej. 

Eucharystię koncelebrowali 
biskupi Konferencji Episkopa-
tu Polski na czele z przewodni-
czącym abp Stanisławem Gą-
deckim, prymasem Polski abp 
Wojciechem Polakiem oraz go-
spodarzem miejsca kard. Kazi-
mierzem Nyczem a także kapłani 
ze wszystkich diecezji w kraju. 
Byli także duchowni z zagranicy, 
w tym. m.in metropolita lwowski 
abp Mieczysław Mokrzycki oraz 

kard. Dominik Duka z Czech.
Był Prymasem Polski przez 30 

lat. Jak wyglądała jego droga ży-
ciowa? Stefan Wyszyński urodził 
się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli 
nad Bugiem na styku Mazowsza 
i Podlasia, jako drugie dziecko 
w wielodzietnej rodzinie Stani-
sława i Julianny z domu Karp. 
Ojciec jego był organistą i rodzi-
na zajmowała drewniany parte-
rowy dom, naprzeciw kościoła. 
W dzieciństwie przeżył śmierć 
matki, chorował na gruźlicę i ty-
fus, doświadczył rusyfikacji (akt 
chrztu był spisany po rosyjsku) . 

Dorastał w trudnych warunkach 
widząc wiele biedy, cierpienia 
i w tych warunkach dojrzewał do 
kapłaństwa.

Święcenia kapłańskie przy-
jął we Włocławku w 1924 r. Po 
ukończeniu studiów doktoranc-
kich na KUL ks. Stefan Wyszyń-
ski odbył roczną podróż naukową 
do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, 
Holandii oraz Niemiec. 

Po powrocie do kraju praco-
wał jako wikary we Włocławku 
oraz jako profesor w Seminarium 
Duchownym. Był jednocześnie 
duszpasterzem Chrześcijańskich 
Związków Zawodowych, dyrek-
torem Dzieł Misyjnych, prowa-
dził Chrześcijański Uniwersytet 
Robotniczy. Był redaktorem ka-
tolickich pism: „Słowo Kujaw-
skie”, a w latach 1934-1939 re-
daktorem naczelnym „Ateneum 
Kapłańskiego”. 

Mocno zaangażowany w pro-
blematykę społeczną, po wybu-
chu II wojny w 1939 r. poszukiwa-
ny przez Gestapo musiał opuścić 
Włocławek. Znalazł się wówczas 
na Lubelszczyźnie, a później 

w Laskach pod Warszawą, gdzie 
prowadził konspiracyjną akcję 
oświatową wśród młodzieży. 
Podczas Powstania Warszawskie-
go był kapelanem Armii Krajowej 
Obwodu II Żoliborz oraz rejonu 
Puszczy Kampinoskiej i szpitala 
powstańczego w Laskach. 

Po wojnie wrócił do Włocław-
ka i jako rektor zorganizował 
Seminarium, a także sprawował 
funkcję proboszcza w dwóch pa-
rafiach z powodu braku księży 
wymordowanych przez Niem-
ców. Redagował „Ład Boży”, 

„Kronikę Diecezji Włocławskiej” 
i „Ateneum Kapłańskie”.

4 marca 1946 r. został miano-
wany przez Piusa XII biskupem 
lubelskim. Oprócz uporządkowa-
nia diecezji po okupacji zajmował 
się wygłaszaniem kazań w dziel-
nicach robotniczych Lublina, or-
ganizował kursy katechetyczne 
i opiekował się Katolickim Uni-
wersytetem Lubelskim jako jego 
Wielki Kanclerz do roku 1948. 
W listopadzie tego roku został 
mianowany arcybiskupem gnieź-
nieńskim i warszawskim oraz 
prymasem Polski wyposażonym 
przez Piusa XII oraz kolejnych 
papieży w specjalne pełnomoc-
nictwa. 

Prymas Stefan Wyszyński objął 
rządy Kościoła w trudnych cza-
sach. Przewidując trafnie dalszy 
przebieg wydarzeń w kraju i na 
arenie międzynarodowej, wybrał 
drogę porozumienia z polskim 
rządem. Porozumienie zawarte 14 
kwietnia 1950 r. wywołało wiele 
kontrowersji w kraju, jak i za gra-
nicą. W Rzymie Prymas uzyskał 
od Papieża Piusa XII aprobatę do-
tychczasowej linii postępowania 
Kościoła i Episkopatu w Polsce. 
12 stycznia 1953 r. ks. Prymas zo-
stał mianowany kardynałem. 

W kraju narastało prześladowa-
nie Kościoła, ograniczenie jego 
wolności, podstawowych praw 
do bytu i pracy. Rząd PRL po 
zlikwidowaniu opozycji politycz-
nej, mimo zawartego wcześniej 
porozumienia podjął ostrą walkę 
z Kościołem. Władze odmówiły 
paszportu mianowanemu Kardy-
nałowi, który miał pojechać do 
Rzymu na konsystorz, areszto-
wano biskupów i księży, a władze 
państwowe chciały w ten sposób 
uzależnić od siebie duchownych 
i mieć wpływ na obsadzanie sta-
nowisk kościelnych. 

Prymas Polski skierował wtedy 
do władz państwowych memo-
riał, w którym przedstawił wyraź-

nie, że w obliczu krzywd, jakich 
doznaje Kościół w Polsce, już 
dalej w ustępstwach iść nie moż-
na. W słynnym memoriale mówił: 
„Non possumus” (”nie możemy”) 
– „Rzeczy Bożych na ołtarzach 
cesarza składać nie wolno”. 

I stało się. Nocą 25 września 
1953 r. Stefan Wyszyński został 
aresztowany przez władze PRL. 
Przebywał w czterech miejscach 
odosobnienia: w Rywałdzie koło 
Grudziądza, w Stoczku Warmiń-
skim, w Prudniku i w Komańczy. 
Są to lata jego cierpienia i wiel-

kiej ofiary, ale także czas modli-
twy i medytacji. W tym czasie 
powstały wyjątkowe dzieła „Ślu-
by Narodu” i program „Wielkiej 
Nowenny” przed Tysiącleciem 
Chrztu Polski. Śluby Narodu zo-
stały uroczyście złożone na Jasnej 
Górze 26 sierpnia 1956 r., a inau-
guracja Wielkiej Nowenny nastą-
piła 3 maja 1957r.

 W miejscach uwięzienia mo-
dlił się i pisał: „List do moich 
kapłanów”, słynne „Zapiski wię-
zienne”, z których możemy od-
tworzyć dzień po dniu przebieg 
internowania Prymasa. Choć po-
zbawiony swych funkcji kościel-
nych, w poczuciu odpowiedzial-
ności za Kościół 2 lipca 1954 
r. kieruje z miejsca uwięzienia 
w Stoczku memoriał do rządu, 
rekapitulujący wszystkie wysiłki 
Episkopatu dla osiągnięcia poro-
zumienia z rządem.

26 października 1956 r. Pry-
mas odzyskał wolność i wrócił 
do Warszawy. W tych trudnych 
i niespokojnych dniach „polskie-
go października” przyjął na sie-
bie odpowiedzialność za wspólne 
dobro narodu. W sytuacji, gdy 
Kościół zmagał się z wojującym 
ateizmem, Prymas postawił na 
więź z Bogurodzicą, Królową 
Polski i w Jej imię podjął Wiel-
ką Nowennę – program moralnej 
odnowy Ojczyzny, ujęty według 
problematyki życia osobistego, 
rodzinnego i społecznego. 

W latach 1957-1966 Prymas 
Wyszyński bierze udział w nabo-
żeństwach głosząc liczne kazania. 
Z jego inicjatywy rozpoczęło sie 
Nawiedzenie, czyli wędrówka 
Matki Bożej w kopii obrazu ja-
snogórskiego do wszystkich para-
fii polskich. W roku 1957 Prymas 
wyjechał dopiero do Rzymu po 
kapelusz kardynalski i kościół ty-
tularny „Santa Maria In Trastey-
ere”.

Wyznaniem wiary Narodu sta-
ło się Milenium Chrztu Polski 
w 1966 r., któremu przewodni-
czył Prymas Polski od Gniezna 
poprzez Jasną Górę, Kraków 
i Warszawę przemierzając wraz 
z całym Episkopatem „Szlak Ty-
siąclecia”, choć prześladowania 
władz wobec osoby kardynała 
nie ustawały. Punktem kulmina-
cyjnym uroczystości milenijnych 
było święto Królowej Polski 
w dniu 3 maja 1966 r. na Jasnej 
Górze, gdzie Prymas wobec rze-
szy kilkuset tysięcy wiernych do-
konał Aktu całkowitego oddania 

Polski w niewolę Matce Chrystu-
sowej za wolność Kościoła w Oj-
czyźnie i świecie.

Wielkim rozdziałem w życiu 
Prymasa był też czynny udział 
w przygotowaniach Soboru Wa-
tykańskiego II, a później w ob-
radach wszystkich czterech sesji. 
Mimo że w 1967 r. władze pań-
stwowe znów nie dały zgody na 
wyjazd Prymasa do Rzymu, na 
Synod Biskupów, Prymas jednak 
otwarcie występował w obronie 
podstawowych praw człowieka 
i narodu przez kolejne lata. Rok 
1968 przyniósł wypadki marcowe 
i walkę młodzieży akademickiej 
o prawo do wolności i prawdy. 
W grudniu 1970 r. miały miejsce 
tragiczne wypadki na Wybrzeżu. 
Wobec tych wszystkich trudnych 
spraw zabierał głos Prymas jed-
nocząc się z protestującymi w po-
czuciu sprawiedliwości i ładu.

Życiowym spełnieniem dla 
kardynała Wyszyńskiego był wy-
bór Karola Wojtyły na Papieża 16 
października 1978 r.. Po pierw-
szej pielgrzymce Jana Pawła II do 
Polski Prymas powiedział: „Te-
raz naprawdę mogę umierać”, 
był przekonany, że jego misja 
dobiegła już końca. Jednak na 
ostatnie dwa lata życia Wyszyń-
skiego przypadły bardzo trudne 
wydarzenia, doszło w kraju do 
napięć politycznych, zaognił się 
spór między władzą, a tworzącą 
się „Solidarnością”.

Reasumując życie Stefana 
Wyszyńskiego, jak go nazwa-
no Prymas Tysiąclecia – był 
przede wszystkim wrażliwym 
człowiekiem o wielkim sercu. 
Człowiekiem niepozbawionym 
zwyczajnych pragnień i marzeń. 
W czasach komunizmu nieugię-
ty wobec reżimu wykazał „Non 
possumus”. Zarzucano mu, że za 
dużo rozmawiał z komunistami, 
ale on to robił dla ludzi. Był wraż-
liwy na wielką krzywdę. Kochał 
bardzo swoją Ojczyznę, a w niej 
życie i wszystko to co go otacza-
ło zarówno sprawy Boskie, jak 
i zwykłe codzienne i te wielkiej 
wagi. Miał szerokie spojrzenie 
na nasze państwo i naród. Kochał 
Polskę, a Polska kochała Pryma-
sa. Najtrafniej wyraził to Jan Pa-
weł II mówiąc:

 „On był siłą Narodu, a jego 
siłą był Naród”. Aby ubezpieczyć 
wiarę narodu i wolność „wszyst-
ko co Polskę stanowi” oddał Mat-
ce Bożej Królowej Polski, z którą 
przez całe swoje życie nie rozsta-
wał się.

Prymas Tysiąclecia, wielki 
Mąż Stanu, nazywany też Ojcem 
narodu zmarł nad ranem 28 maja 
1981 r. w Warszawie. Umierając 
nie zostawił nam żadnych wska-
zań, lecz nadzieję, że Matka Boża 
Królowa Polski, której zawsze 
powierzał Ojczyznę i Naród nas 
nie opuści. Swoje Credo Prymas 
wyraził przecież w Ślubach Ja-
snogórskich, które Ojciec święty 
uczynił na Jasnej Górze.

Jestem przekonana, że słowa, 
które kierował kiedyś do nas są 
nadal trafne i aktualne: „Zanim 
czekać na dobro innych, sami na-
pełniajmy przyszłość dobrocią”.

DANUTA TWARDOWSKA 

Prymas Błogosławiony

Moje dzieciństwo, młodość i okres dojrzały są dość moc-
no związane z aktywnością Prymasa Tysiąclecia. Dla mnie 
i wielu rówieśników pozostanie jako nieskazitelny autorytet 

moralny XX wieku. Od chwili kiedy jako mały chłopiec słuchałem 
w okresie stalinowskim, kiedy Prymas był uwięziony, na mszy 
w kościele Dzieciątka Jezus na pl. Starynkiewicza bojowego hymnu 
„My chcemy Boga”, po jego słynne kazania świętokrzyskie w kościele 
św. Krzyża w okresie studenckim i potem w okresie przedsolidar-
nościowym, kiedy jego bliski uczeń, kard. Wojtyła został papieżem. 

Z kazań świętokrzyskich utkwił mi na zawsze jego termin: „ROZ-
TROPNOŚĆ”. I to moim zdaniem cechuje Prymasa Wyszyńskiego. 
Jestem przekonany, że ochronił nasz naród przed rozlewem krwi. 
I wtedy, gdy po rozwiązaniu AK, przekonywał by nie toczyć wojny 
domowej i podobnie gdy w różnych momentach groził nam krwawy 
konflikt. Jednocześnie starannie budził w narodzie godność, patrio-
tyzm, poszanowanie praw człowieka. Bronił nas studentów w marcu 
1968, robotników w 1970 i 1980 r. 

Ma ogromne zasługi nie tylko w działalności duszpasterskiej, umac-
niania postaw prawdziwie chrześcijańskich, wolnościowych, patri-
otycznych, ale i w dziele pojednania. Był inicjatorem słynnego listu 
biskupów polskich do biskupów niemieckich. Nie bał się konfrontacji 
z władzami podczas obchodów tysiąclecia chrztu Polski. 

Jestem przekonany, że gdyby dziś żył Prymas Tysiąclecia, to zdecy-
dowanie by dążył do pojednania Polaków, do zasypania politycznych 
rowów nienawiści, ale też do skromności kleru, biskupów, nie wikła-
nia się Kościoła w politykę, do pojednania z sąsiadami, z Europą, przy 
zachowaniu polskich interesów. Jak bardzo brakuje jego autorytetu…

Pamiętam, gdy bywał w refektarzu akademickiego kościoła św. 
Anny, aby spotkać się z nami, członkami chóru akademickiego. I wt-
edy, ten wielki przywódca duchowy, zwykle o zatroskanej, surowej 
twarzy, rozjaśniał się uśmiechem i źyczliwością wobec młodzieży. 

Pozostaje wzorem odwagi i roztropności, człowieka, który spełnił 
swoją trudną misję życiową. 

DARIUSZ GIERYCZ

Wspomnienie
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O Społem PSS w Ozorko-
wie pisaliśmy kilkakrot-
nie w ostatnich latach 

z uznaniem i podziwem, jako 
o jednej z najbardziej ambit-
nych i innowacyjnych spół-
dzielni społemowskich w kra-
ju. Stawialiśmy ją za wzór do 
naśladowania dla innych. To 
tutaj, pod kierunkiem energicz-
nej prezes Agnieszki Derleckiej 
wprowadzano kolejno nowo-
czesne rozwiązania w handlu. 
To tutaj zainstalowano w spo-
sób pionierski modernizacyjne 
oświetlenie ledowe, a potem 
unikalne antywirusowe i anty-
bakteryjne. Tu zainstalowano 
ogrzewanie proekologiczne, 
zrealizowano program e-skle-
pu, wprowadzono urządzenia 
fotowoltaiczne. Wszystko to dla 
poprawy handlu i bezpieczeń-
stwa klientów i załóg sklepo-
wych.

Tymczasem z opóźnieniem 
i smutkiem dowiedzieliśmy się 
o dotkliwych ciosie jaki spo-
tkał spółdzielnię 26 sierpnia 
br. Tego dnia ogień strawił do 
cna jej największą placówkę, 
czyli 360-metrowe Delikatesy 
nr 19 w tysiącmetrowym pa-
wilonie handlowym przy ul. 
Starzyńskiego 8, zbudowa-

nym w 1976 r., gdzie od lat wiele 
stoisk wynajmowali dzierżaw-
cy. Pożar wybuchł na poddaszu 
po godz. 17-tej i błyskawicznie 
rozprzestrzenił się. O jego ska-
li świadczy udział w gaszeniu 
28 zastępów straży pożarnej, 
w tym straży wojskowej. 

Wstępnie oceniono, że przy-
czyną pożaru było zwarcie in-
stalacji elektrycznej, zupełnie 
nie związane z zainstalowaniem 
fotowoltaiki. Straty wstępnie sza-
cuje się na kilkanaście milionów 
złotych. Rozmowy z ubezpieczy-
cielem są w toku. 

Pożar wywołał zrozumiały 
szok wśród załogi, spółdzielców, 
dzierżawców i mieszkańców mia-
sta, dla których to była kultowa 
placówka handlowa. Na szczę-
ście nikt nie ucierpiał fizycznie. 
Prezes Derlecka podjęła natych-
miast kroki, aby zapewnić pracę 
w innych placówkach dla 12-oso-

bowej załogi. Jak cytuje Radio 
Łódź, powiedziała też: „Najem-
com również chciałabym pomóc 
i robię co mogę, żeby wrócili do 
swoich zadań, mogli zarabiać 
pieniądze. To są przecież osobiste 
tragedie tych ludzi”.

Jak mówi nam pani prezes, to 
było „serce spółdzielni” w cen-
trum miasta, największa placów-
ka o najlepszych przychodach, 
gdzie wprowadzano różne inno-
wacje jako pierwsze w spółdziel-
ni. Pozostało sześć mniejszych 
sklepów. Na jej prośbę burmistrz 
Ozorkowa Jacek Socha obiecał 
w pobliżu udostępnić teren pod 
sześć kontenerów, gdzie PSS bę-
dzie prowadzić zastępczy handel. 
Teraz będzie trwała rozbiórka 
zniszczonego budynku. Czeka 
nas długa droga do odbudowy 
pawilonu, w tym szereg wymaga-
nych decyzji i pozwoleń admini-
stracyjnych. 

Marzeniem prezes Agniesz-
ki Derleckiej, jak mówi, jest 
odbudowa sklepu do końca 
2022 roku i odrobienie strat 
okresu pandemii za rok 2020. 
Na to jednak, potrzebne jest 
mozolne wypracowanie środ-
ków i wytężona praca załogi 
spółdzielni, której prezes jest 
ogromnie wdzięczna za jej od-
danie i poświęcenie. 

DARIUSZ GIERYCZ 
 fot. Reporter.ntr.pl

Spłonął pawilon

Znacznej rozbudowie ule-
gły strefy produktów świeżych, 
w szczególności mięsa, wędlin 
i garmażerii, w odpowiedzi na ro-
snące zainteresowanie tymi towa-
rami. Zadbano o wygodę zakupów 
na przestronnym stoisku piekar-
niczym, wyposażonym w piec do 
wypieku szerokiej gamy pieczy-
wa niemrożonego, a wyłącznie 
ze świeżo przygotowywanego, 
chłodzonego ciasta przez własne 
piekarnie. Nowocześnie zaaranżo-
wano dział owoców i warzyw oraz 
tak zwanej „zdrowej żywności”.

Jak mówi kier. marketingu Jo-
anna Biała, czas zakupów uprzy-
jemnia muzyka sącząca się z gło-
śników. Nowością w sklepie jest 
mini-gastronomia, serwująca 
z pieca własnego wyrobu dania 
obiadowe i zupy w wersji gorą-
cej, do podania wprost na stół. 
Komfort i bezpieczeństwo trans-
portu gorących opakowań z da-
niami, zapewnia urządzenie do 
zgrzewania pojemników. 

W ofercie bezpłatnych usług 
dodatkowych, uwzględniono: 
krojenie pieczywa, pakowanie 
próżniowe zakupów, mielenie 
i ubijanie mięsa na kotlety, przy-
gotowanie półmisków i zestawów 
upominkowych oraz obsługę płat-
ności za rachunki i możliwości 
wypłaty gotówki przy płatności 
kartą (cash back) . Oprócz tego 
w sąsiedztwie sklepu zlokalizo-
wano paczkomat, bankomat oraz 
dedykowane klientom miejsca 
parkingowe.

Całkowicie wyremontowane 
i wyposażone zostało także za-
plecze magazynowe oraz część 
socjalna dla 33-osobowej załogi 
sklepu, pod kierownictwem Ma-
rzeny Pasiuk. 

„Wars” to kolejny, corocznie 
zmodernizowany w ostatnim 
czasie obiekt pod szyldem Spo-
łem PSS w Białymstoku. Mimo 
trwającej pandemii spółdzielnia 
wcale nie hamuje inwestycji i re-
montów. Ta największa w kraju 
spółdzielnia społemowska, na-
dal w rankingu spółdzielni spo-

żywców za rok 2020 zajmuje 
pierwsze miejsce, z przychodem 
rocznym netto w wysokości po-
nad 410 mln zł. Zatrudnia ponad 
1700 osób i prowadzi obecnie 30 
sklepów, w tym 12 supermarke-
tów, 13 sklepów spożywczych, 
dwa sklepy mięsno-wędliniarskie 
i trzy sklepy przemysłowe, DH 
Central z salonem Eleganza, dwie 
piekarnie, ciastkarnię, zakłady: 
przetwórstwa mięsnego i garma-
żeryjny oraz siedem barów szyb-
kiej obsługi. 

Jak zapowiada kier. Joanna 
Biała, w październiku br. od-
dany zostanie do użytku nowy 
bar gastronomiczny „KEN” 
o powierzchni ok. 500 mkw. 
z okienkiem dla kierowców na 
osiedlu TBS-y, przy ul. Kołłąta-
ja 50, dobudowany do działają-
cego supermarketu spożywcze-
go PSS. Jest to kontynuowanie 
trendu lokowania placówek 
handlowych i gastronomicz-
nych w symbiozie obok siebie. 
Relację o tym wydarzeniu za-
mieścimy w następnym nume-
rze.  

Opr. DG

Nowe wstęgi

Pokaźnym ciosem dla nas była 
fala zakażeń wirusowych wśród 
pracowników sklepów, jaka wy-
stąpiła w marcu br. Przed Wielka-
nocą musieliśmy zamknąć wsku-
tek tego dwie placówki, a część 
pozostałych pracowała w okro-
jonym składzie. Ta niepewność 
jutra, zagrożenia dla handlu, 
klientów i naszych pracowników 
wciąż napawa nas troską i powo-
duje stres.

Od września zauważalny jest 
zwiększony ruch na stoiskach DH 
„Jubilat”. 

Regularnie Zarząd spoty-
ka się z kierownikami sklepów 
i wtedy razem znajdujemy spo-
soby rozwiązywania problemów. 
W tym miejscu chcę serdecznie 
podziękować naszym załogom 
i wszystkim pracownikom, za to, 
że w tych trudnych momentach 
pandemicznych okazali dziel-
ność, wytrwałość i przywiązanie 
do swojej spółdzielni. 

– A jakie ma Pani nadzie-
je? Co poprawi handel Waszej 
spółdzielni?

– Mam nadzieję, że w końcu 
sytuacja na rynku ustabilizuje się 
i utrwalimy swoją pozycję. Trud-
no nam konkurować z wielkimi, 
bogatymi, zagranicznymi siecia-
mi, które mają ogromne środki 
na rozwój i reklamę. Jednak na 
pewno nasza oferta nie odstaje od 
nich, ani jakością, ani różnorod-
nością. 

Jak pisał Pan wcześniej, pro-
wadzimy ofensywne akcje mar-
ketingowe, również poprzez 
internet. We wrześniu np. zachę-
camy klientów do zakupów wtor-
kowych, ogłaszając 21 września 
jako Dzień Dyni, a 28 września 
jako Dzień Jabłka. Wprowadzili-
śmy do sprzedaży ciepłe wędliny, 
które swym zapachem zachęcają 
klientów do zakupów. 

Co miesiąc przesyłamy 
do klientów salonu Eleganza 
ok.1300 SMS-ów oraz ponad 500 
maili, a średnio raz w miesiącu 
wydajemy gazetkę ofertową, któ-
ra trafia do naszych klientów.

 Również na facebooku prze-
kazujemy informacje dotyczące 
bieżącej działalności naszych pla-
cówek, organizowanych promo-
cjach, akcjach rabatowych, w tym 
„hity cenowe”. Nasze reklamy 
pojawiają się również w Radiu 
Kraków i w Radiu Plus. W skle-
pach rozpowszechniamy ulotki 

i plakaty własne oraz naszych do-
stawców. 

Marka Eleganza obchodzi 
w br 15 –lecie istnienia w związ-
ku z czym organizujemy urodzi-
nowe akcje rabatowe połączone 
z drobnymi prezentami dla klien-
tów. Ofertę marki Eleganza adre-
sujemy nie tylko do klientów 40+, 
ale i młodszych pokoleń, nawet 
nastolatków. 

Ponieważ nasz obiekt wybudo-
wano na stulecie Społem w 1969 
r., jesteśmy zmuszeni do prze-
prowadzenia remontu elewacji, 
głównie słynnej kratownicy. Jed-
nak musimy na to zebrać odpo-
wiednio duże środki oraz uzyskać 
wszelkie pozwolenia administra-
cyjne. Planujemy również zakup 
nowej windy osobowej dla klien-
tów. Ponadto czekają nas wy-
datki związane z koniecznością 
zakupu m.in nowych urządzeń 
chłodniczych, kas fiskalnych 
oraz prowadzeniem niezbędnych 
prac remontowych w placówkach 
Spółdzielni. Marzeniem naszym 
jest zakończenie procesu wykupu 
gruntu pod placówkami będącymi 
naszą własnością, które aktualnie 
mamy w wieczystym użytkowa-
niu.

W sumie, moje nadzieje to 
wyzwania jakie stoją przed spół-
dzielnią na najbliższe lata. Jestem 
przekonana, że przy harmonijnej 
współpracy zarządu i rady nad-
zorczej oraz wsparciu całej zało-
gi, uda nam się utrzymać stałych 
klientów i pozyskać nowych, 
w tym młode rodziny. 

– Na koniec spytam: jakie po-
trawy i dania z Waszych trzech 
barów mlecznych – Flisak, Żak 
i Żaczek – kierujecie od paź-
dziernika do sieci sklepów?

– Początkowo będą to nasze 
kanapki z wędliną, serem, pastą 
jajeczną, a także różnego rodza-
ju sałatki. Codziennie świeże na 
śniadanie. Później, zamierzamy 
oferować gotowe dania i wyroby 
garmażeryjne, takie jak pierogi, 
naleśniki, gołąbki i inne. Już te-
raz sprawdziły się takie dostawy 
dla pracowników naszego biu-
ra z pobliskiego baru Flisak i są 
szanse, aby je rozpowszechnić do 
sklepów. Sukcesywnie będziemy 
uzupełniać ofertę innych firm, na-
szymi własnymi wyrobami. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:  
DARIUSZ GIERYCZ 

uDokończenie ze str. 1

uDokończenie ze str. 1

OZORKÓW

Troski i nadzieje
Rozmowa z Prezes Zarządu Handlowej Spółdzielni 
Jubilat w Krakowie  
– ANETĄ KURBIEL-MUCHARSKĄ
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Kartka z Giżycka Znajome szyldy

Leżące na północnym brzegu 
jeziora Niegocin Giżycko 
należy do najpopularniej-

szych miejsc na urlopowy wypad 
na Mazury. Przez miasto prze-
pływa Kanał Łuczański, łączący 
jeziora Niegocin i Kisajno. Mia-
sto jest ważnym portem na szla-
ku Wielkich Jezior Mazurskich 
i może poszczycić się tytułem 
żeglarskiej stolicy Polski. Naj-
bardziej znane atrakcje Giżycka 
to XIX-wieczna twierdza Boyen 
oraz neogotycka wieża ciśnień, 
na szczycie której utworzono ta-
ras widokowy. 

Najbardziej znanym z mostów 
umożliwiających przeprawienie 
się przez Kanał Łuczański jest 
most obrotowy z końca XIX wie-
ku. Dzięki wykorzystaniu mecha-
nizmu ręcznego otwierania, jest 
nie lada gratką dla wszystkich 
fanów techniki. Mimo że budow-
la została wysadzona pod koniec 
wojny przez wycofujące się woj-
ska niemieckie i odbudowana po 
jej zakończeniu już z mechani-

zmem automatycznym, to w la-
tach 90. przywrócono jej orygi-
nalny ręczny sposób działania. 
Most może otworzyć jedna oso-
ba, a zajmuje jej to około 5 minut.

W niedalekiej odległości od 
mostu obrotowego, przy ul. 
Olsztyńskiej 4 znajduje się jeden 
ze sklepów Społem. W Giżycku 
funkcjonuje bowiem PSS „Spo-
łem”, która swoją siedzibę ma 
w okazałym budynku przy placu 
Targowym. Oprócz znajdujące-
go się w ścisłym centrum miasta 
sklepu przy Olsztyńskiej, w Gi-
życku są jeszcze dwa inne społe-
mowskie sklepy: przy ul. Armii 
Krajowej i Traugutta. Mimo sil-
nej konkurencji, w tym licznych 
Żabek, a także supermarketów 
i dyskontów takich jak Lidl, Bie-
dronka, czy Polo Market, pla-
cówki Społem mają swoje wierne 
grono klientów, którzy chętnie ro-
bią zakupy w polskich sklepach. 

MATEUSZ DAMOŃSKI

Na świecie żyje ponad pół 
miliona Kaszubów. Co-
rocznie, od 1999 roku, 

mają oni możliwość spotkania 
się na Światowym Zjeździe Ka-
szubów. W tym roku impreza 
gościła w Pucku. Nim jednak 
nastąpiło oficjalne otwarcie, 
z Chojnic wyruszył pociąg 

Transcassubia, wypełniony do 
ostatniego miejsca przez uczest-
ników zabranych z 23 stacji, 
gdzie się zatrzymywał. Z dwor-
ca kolejowego barwny pochód 
przeszedł przez całe miasto, aż 
do portu rybackiego na odprawia-
ną tam mszę świętą.

Od wczesnych godzin popołu-
dniowych całe miasto rozbrzmie-
wało muzyką. Na rynku przed 
ratuszem estradę zajęły zespoły 
ludowe. Były Tuchlińskie Skrza-
ty, Zespoły Pieśni i Tańca Siera-
kowianie, Kościerzyna, Bazuny, 
a także Folklorystyczny Zespół 
Redzanie. Na Zielonej Plaży wy-
stąpiły formacje Bliza i Colored, 
a solowe recitale dały Weronika 
Korthals i Natalia Szroeder. Tym 
muzycznym wydarzeniom to-

warzyszyły organizowane przez 
tutejszą bibliotekę spotkania z li-
teraturą kaszubską i warsztaty 
literackie. Karcianych emocji do-
starczył turniej kaszubskiej Baśki. 
Można było obejrzeć tematyczne 
wystawy muzealne w ratuszu, 
porcie rybackim oraz Muzeum 
Ziemi Puckiej.

Drugi dzień upływał w rytmie 
regionalnej muzyki. Publiczności 
zaprezentowali się Manijôcë, Na 
Fali, Fucus, Bubliczki i kaszub-
ski raper Dawid Zły. Na wodach 
Zatoki Puckiej rywalizowali że-
glarze walczący o tytuł mistrza 
Polski w klasie Omega. Zbiorowo 
na rynku odtańczono „wołtok”, 
a odegrano na akordeonach pieśni 
kaszubskie. 

Na jarmarku kaszubskim oble-
gane były ciekawe stoiska twór-
ców ludowych, a smakowite za-
pachy przyciągały zgłodniałych 
do punktów gastronomicznych. 
Trochę szkoda, że lokalne spół-
dzielnie nie zaprezentowały się 
szerzej. Może warto o tym pomy-
śleć za rok.

żuk

W dniach 10-12 wrze-
śnia w Centrum 
Sportu Wilanów przy 

ul. Wiertniczej 26a odbył się 
XI. Międzynarodowy Turniej 
w Akrobatyce Sportowej o Pu-
char „Warsa i Sawy”. Turniej 
był jedną z atrakcji „Dni Wila-
nowa 2021”. Tym razem obok 
najlepszych akrobatów z Polski 
wystąpili zawodnicy z Azerbej-
dżanu, Francji, Niemiec i Ukra-
iny. Rywalizację w pięciu kon-
kurencjach, podzielonych na 
kategorie wiekowe oceniał mię-
dzynarodowy skład sędziowski. 

Znakomita atmosfera i zacięta 
rywalizacja towarzyszyły trzy-
dniowym zmaganiom zawod-
ników. Obejrzeć można było 

niezwykłe układy akrobatyczne 
wykonane przez dwójki kobiece, 
męskie oraz mieszane, a także 
trójki kobiece i jedną czwórkę 
męską. Każdy dzień zawodów 
o Puchar „Warsa i Sawy” w akro-
batyce sportowej przyciągał na 
trybuny liczne grono obserwato-
rów i fanów akrobatycznej rywa-
lizacji. Kulminacją był oczywi-
ście niedzielny finał. 

Na podium za zajęcie I miej-
sca w danej kategorii, odbierając 
puchar i medale z rąk: Agniesz-
ki Borowej – dyrektor Cen-
trum Sportu Wilanów, Artura 
Buczyńskiego – z-cy burmistrza 
Wilanowa, Jana Wieteska – pre-
zesa Warszawsko-Mazowiec-
kiego Związku Sportów Gim-
nastycznych i jego z-cy Jerzego 
Rutkowskiego stanęli: dwójki 
kobiet – Senior Arina Belayeva 

Turniej „Warsa i Sawy” i Marharyta Tsiurupa – Ukraina, 
dwójki kobiet (13-19 lat) Maja 
Kantor i Emilia Stolarczyk – KS 
AZS AWF Katowice, dwójki 
kobiet (12-18) Nikola Kamińska 
i Milena Lew – KAS w Rzeszo-
wie, dwójki kobiet (11-16) Josie 
Jando i Liora Ebnet – Niem-
cy, dwójki mieszane – Senior 
Daniel Blintsov i Pia Schutze 
– Niemcy, dwójki mieszane 
(13-19) Lena Loch i Szymon 
Ratajczyk – UKS „AS” Zielona 
Góra, dwójki mieszane (12-18) 
Julia Curzytek i Karol Szlęk – 
UKS „Akrobata” Łańcut, dwój-
ki mieszane (11-16) Greta Drost 
i Aleksander Minevskij – Niem-
cy, dwójki mężczyzn – Senior 
Daniel Abbasov i Murad Rafiy-
ev – Azerbejdżan, dwójki męż-
czyzn (13-19) Albrecht Kretz-

schmar i Tobias Vitera – Niemcy, 
dwójki mężczyzn (12-18) Ar-
tem Lukakhin i Artur Alloiarov 
– Ukraina, trójki kobiet – Se-
nior Olga Budnicka, Zofia Ka-
mińska i Oliwia Marek – UKS 
„Targówek” Warszawa, trójki 
kobiet (13-19) Leyla Bashirova, 
Mansuma Mammadzada i Na-
zrin Farmanova – Azerbejdżan, 
trójka kobiet (12-18) Kamila 
Bizoń, Antonina Dłużeń i Emilia 
Królikowska – KS Akrobatyka 
Ropczyce, trójka kobiet (11-16) 
Henriette Gille, Tia Gazsi i Tara 
Engler – Niemcy, czwórka męż-
czyzn (11-16) Damian Bober, 
Filip Makowski, Kamil Musiał 
i Marek Zieliński – MKS „Polo-
nia” Świdnica.

Prezes Jan Wieteska, tak 
podsumowuje tegoroczne zawo-
dy: „Turniej ma swoją historię, 
to już 11 lat. Jest znany nie tylko 

w Polsce, ale i w Europie. Mamy 
taką dogodność, że ekipy zagra-
niczne dopytują się o ten turniej. 
Trudność z powodu pandemii 
przyniosły pewne ograniczenia. 
Nie wszyscy chcieli ryzykować 
przyjazd. Ale generalnie turniej 
jest w dobrej renomie i na do-
brym poziomie. Mamy tutaj wi-
cemistrzów świata w parach mie-
szanych z Niemiec, świetna para 
mieszana z Azerbejdżanu, znako-
mita trójeczka z Ukrainy. Turniej 
rozgrywa się w 4 kategoriach… 
Najmłodsza grupa to 11-16 lat, 
taka przyszłość akrobatyki, 
z nich później rosną mistrzowie. 
Ekipy z Polski i zagranicy są za-
dowolone, mamy dobrą opinię”. 

Partnerami wydarzenia byli 
m.in. „Społem” WSS Śródmie-
ście i „Społemowiec Warszaw-
ski” jako patron medialny.

DANUTA BOGUCKA

Akrobatyczna rywalizacja

Tegoroczne XVI Pow-
sińskie Dożynki odbyły 
się 29 sierpnia w ple-
nerach Domu Pracy 

Twórczej w Powsinie przy ul. 
Ptysiowej 3. Dożynki rozpoczął 
barwny, rozśpiewany, wystrojo-
ny w regionalne stroje ludowe 
korowód z przepięknymi do-
żynkowymi wieńcami. Na cze-
le korowodu chleb wypieczony 
z mąki tegorocznych plonów nie-
śli starości dożynek. Po procesji 
do ołtarza, przed którym złożo-
no dary z miejscowych plonów, 
odprawiona została msza dzięk-
czynna. Po zakończeniu liturgii 
odbyły się ceremoniały dożynko-
we. Dorota Szeller i Tomasz Wy-
skok – starostowie święta plonów 
przekazali wiceprzewodniczącej 
Rady Dzielnicy Wilanów Danu-
cie Zygańskiej dożynkowy chleb. 

Po części oficjalnej scenę prze-
jęły zespoły folklorystyczne Cen-
trum Kultury Wilanów: „Powsi-
nianie”, „Radosna”, „Grupy 30+” 
i Wilanowska Orkiestra Dęta oraz 
zespoły ludowe „Jaślanie” z Jasła 
na Podkarpaciu, „Łurzycanki” 
z Urzecza, „Piskorze” z Łuków-
ca. Nie zabrakło też atrakcji dla 
najmłodszych. Była bajka dla 
dzieci, warsztaty i animacje, bań-
ki mydlane, przejażdżki na koni-
ku. Stojący na placu wóz strażac-
ki otworzył swe drzwi, tak by za 
jego sterem usiąść mogły zainte-
resowane strażackim kunsztem 
dzieci. Młodzi „strażacy” przy-
odziani w ochronne kaski z za-
ciekawieniem słuchali, na czym 
polega praca strażaka i zapozna-

wali się z obsługą strażackie-
go sprzętu.

W specjalnie przygoto-
wanej strefie można było 
zaszczepić się przeciwko 
koranowirusowi, wykonać 
badania, m.in pomiar cu-
kru, saturację i ciśnienie czy 
skorzystać z medycznych 
konsultacji. Ci zaś, którzy 
jeszcze nie zdążyli mogli do-
pełnić obowiązku spisu po-
wszechnego.

Unikalne wydarzenie et-
nograficzne w stolicy, jakim 
są Dożynki w Powsinie jak 
zwykle zgromadziło tłumy 
gości z całej Warszawy i oko-

lic. Podczas trwania imprezy du-
żym zainteresowaniem cieszyły 
się stoiska z regionalnymi potra-
wami i przetworami oraz ręko-
dziełem artystycznym. Dzięki za-
proszeniu przez Centrum Kultury 
Wilanów, w tym roku swoje sto-
isko miała również śródmiejska 
Spółdzielnia. Olbrzymim powo-
dzeniem cieszył się na nim chleb 
ze smalcem i kwaszone ogórki. 
Na stoisku obsługiwanym przez 
personel sklepu nr 10 (Al. Rze-
czypospolitej 14) zakupić można 
było produkty marki „Społem” 
i firmy JBB Bałdyga, która tuż 
obok serwowała ciepłe przekąski.

Uczestnicy chwalili organiza-
cję dożynek i wspaniałą atmosfe-
rę. – Takie wydarzenia są bardzo 
potrzebne. Pozwalają spędzić 

fajnie czas i przede wszystkim 
integrują ludzi – mówił pan To-
mek. – Najważniejsze, że pogoda 
dopisała. Jesteśmy na dożynkach 
w Powsinie z mężem i dziećmi 
pierwszy raz, bardzo nam się tu 
podoba, przede wszystkim ze 
względu na rodzinną atmosferę 
i różnego rodzaju atrakcje – pod-
kreślała pani Ania. 

Dzień pełen wrażeń, trady-
cyjnie już zakończyła potań-
cówką „na dechach”, tym ra-
zem z energetycznym zespołem 
ANABAND, która zakończyła 
się wraz z nastaniem ciszy noc-
nej. O dobrą atmosferę zadba-
li organizatorzy wydarzenia 
– dyrektora Robert Woźniak 
i zastępca Iwona Maciąg z Cen-
trum Kultury Wilanów.

DANUTA BOGUCKA

XXII Światowy Zjazd Kaszubów

Ludowo i kolorowo

Powsińskie dożynki
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“Był człowiekiem wolnym i uczył nas, swoich rodaków,
 prawdziwej wolności”  Jan Paweł II

Jak wiadomo, 12 września br. w Świątyni Opatrz-
ności Bożej w Warszawie odbyła się msza beaty-
fikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 

matki Elżbiety Róży Czackiej.

Do beatyfikacji przygotowywały nas różne inicja-
tywy: rekolekcje, rozważania, projekty, spotkania czy 
konferencje. Na zaproszenie Wydawnictwa Stacja7 oraz 
Biura Prasowego Archidiecezji Warszawskiej w dniu 8 
września w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy 
ul. Miodowej 17/19 uczestniczyłam w prezentacji 
książki „Ojciec wolnych ludzi”. Spotkanie z udziałem 
autora Pawła Zuchniewicza uświetnili swą obecnością 
ks. kard. Kazimierz Nycz, Wojciech Kirejczyk – z-ca 
dyrektora Biura Programu „Niepodległa”, Aneta Libe-
racka – red. naczelna portalu i wydawnictwa Stacja7.pl

Prowadzący spotkanie młody dziennikarz programu 
„Studio Raban” Michał „Pax” Bukowski rozpoczął je 

słowami: „Do niedawna, osoba Prymasa Tysiąc-
lecia była mi znana z obrazów, posągów kamien-
nych, … to był dla mnie Człowiek odległy ...”. 
Myślę, że był odległy dla wielu z nas, którzy czę-
sto dopiero poprzez proces beatyfikacji zaczęli 
sięgać po książki o Prymasie Tysiąclecia, słuchać 
Jego homilii i czytać zapiski. „Ojciec wolnych 
ludzi” to beletryzowana biografia kard. Wyszyń-
skiego, która została uzupełniona o ponadcza-
sową „rozmowę z Prymasem”, w której pytania 
zadają czytelnicy portalu Stacja7.pl, a odpowie-
dzi opracowanych przez Pawła Zuchniewicza 
w oparciu o fragmenty różnych pism – „udziela” 
sam kard. Stefan Wyszyński. 

W spotkaniu uczestniczyło liczne grono mło-
dzieży szkolnej, do której kard. Nycz zwrócił się 
słowami: „Kardynał Wyszyński mówił językiem 
ponadczasowym. Nie ma problemu ze zrozumieniem 
jego tekstów. Jest to język, którego chce się słuchać”. 
Zauważyć jednak można, że obecne na rynku pozycje 
poświęcone postaci kardynała Wyszyńskiego są raczej 
skierowane do „dojrzałego” czytelnika. Książka „Oj-
ciec wolnych ludzi” w nowej odsłonie, pokazuje piękne 
i jednocześnie bardzo trudne życie Prymasa, pokazuje 
jakim był człowiekiem, przebija tam mądrość, nieba-
nalna ironia, zaskakujący humor, ale też ojcowskie cie-
pło i troska. To pozycja dedykowana w dużej mierze 
młodym ludziom. 

Na pytanie prowadzące-
go „Ojciec wolnych ludzi, 
czyli ojciec każdego z nas?” 
autor odpowiada: „Prymas 
zawsze zwracał się słowami 
„Umiłowane dzieci Boże, 
dzieci moje”. On traktował 
każdego, jak swoje dziec-
ko… Poczuwał się do Oj-
costwa”. Co dziś w kwestii 
odnalezienia drogi życiowej, 
pomysłu na siebie „mówi” 
Prymas Wyszyński do mło-
dego człowieka, jakie ma 
wskazówki. „Człowiek wol-
ny to jest ten, który podej-
muje decyzje.” – podkreśla 
P. Zuchniewicz. 

Dlaczego Stacja7 zdecydowała się na wydanie książ-
ki „Ojciec wolnych ludzi”? „Każde zdanie nadaje 
się na wątek współczesny. Każde zadanie, to jest jakiś 
taki cytat, który może w człowieku zostać i zacząć coś 
zmieniać. Prymas mówi „Choćbyś przegrał całkowicie 
zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa!” W tej książce, 
każdy może znaleźć coś dla siebie” – podsumowuje red. 
Liberacka. 

DANUTA BOGUCKA

Spośród sześciu reguł wy-
wierania wpływu, zbada-
nych i opisanych przez 

amerykańskiego psychologa 
Roberta Cialdiniego, dwie 
ostatnie powiedzą nam o tym, 
że jako ludzie lubimy troszkę 
przechytrzać innych, a także 
wolimy nie wydawać się zmien-
ni i chwiejni w swoich decy-
zjach.

Zasada niedostępności
Wielu sprzedawców stosuje ją 

instynktownie. Każdy z nas, czy 
to w kryzysie, czy już w czasach 
późniejszego względnego dobro-
bytu słyszał podczas zakupów 
takie frazy: „to już ostatnia pacz-
ka!” – wypowiedziane ostrze-
gawczym tonem, albo „schowa-
łem dla siebie, ale już trudno, 
sprzedam” – wypowiadana z bó-
lem przy wyciąganiu produktu 

spod lady. Czy taki „upolowany” 
w ostatniej chwili towar nie wy-
daje się nam cenniejszy i jeszcze 
bardziej wart swojej ceny?

Cialdini twierdzi, że tak. Choć 
człowiek jest istotą społeczną 
i lubi dzielić się z innymi, jed-
nocześnie podświadomie marzy 
o zdobyciu czegoś, czego nie 
mają inni. W efekcie przedmio-
ty trudno dostępne albo drogie 
wydają mu się lepsze. Przykład 
podany przez naukowca doty-
czy historii ze sklepiku z biżute-
rią i pamiątkami. Właścicielka, 
jadąc na urlop, zostawiła prak-
tykantce polecenie, aby ta ujęła 
jednego zera z ceny kilku tanich 
błyskotek, które od dawna zale-
gały w gablocie i nie znajdowa-
ły nabywców. Dziewczyna źle 
zrozumiała polecenie i dodała 
jedno zero, zamiast przecenić 
kolie i dać wywieszkę „wyprze-
daż”. Wynik? Precjoza sprzeda-
ły się na pniu. „Drogie, więc na 
pewno lepsze niż inne i właśnie 
ja je zdobyłem” – kalkulował 

w głowie turysta, dobywając 
portfela i ciesząc się z prezentu 
dla żony.

Ta sama reguła powoduje, że 
często jesteśmy bombardowa-
ni pospieszającymi sloganami: 
„zostały już tylko trzy sztuki!”, 
„do końca promocji zostało tyl-
ko półtorej godziny!”. W naszej 
pracy może trudno ją zastosować, 
ale dlaczego by nie poinformo-
wać klienta, że bierze ostatnią 
rzecz z półki, a na zapleczu już 
nie mamy tego produktu do cza-
su jutrzejszej dostawy? Nic złego 
w tym, że poczuje się przez chwi-
lę jak zwycięzca wyścigu o cenny 
łup!

Zasada zaangażowania  
i konsekwencji

Lubimy uchodzić za stałych, 
a nie za „chorągiewki na wietrze”. 
Dlatego, gdy godzimy się na 
pierwszy krok, bardzo łatwo jest 
namówić nas na drugi. Co więcej, 

gdy już zrobimy dwa kroki i na-
stępne, wewnętrznie przekonuje-
my siebie, że tego przecież chcie-
liśmy. Tym trudniej jest nam się 
wycofać „w połowie” z raz pod-
jętego procesu. „Co sobie o mnie 
pomyśli sprzedawca?” – nikt nie 
chce uchodzić za niesłownego 

i niewiedzącego, czego naprawdę 
chce. Jak podał Cialdini, gracze 
obstawiający wyścigi, gdy już 
wpłacą zakłady, są znacznie sil-
niej przekonani, że koń wygra. 
To właśnie rezultat owego prze-
konywania samego siebie: „skoro 
na niego postawiłem pieniądze, to 
musiałem mieć rację, a skoro tak, 
to jest szybki i zwycięży”.

Warto o tym pamiętać – najtrud-
niej namówić klienta do kupna 
pierwszej rzeczy. Gdy się zgadza, 
w ramach konsekwencji swoich 
czynów, zgodzi się i na kolejne. 

Tę regułę stosuje się w sprzeda-
ży towarzyszącej: „Do spaghetti 
warto wziąć jeszcze sos w słoiku. 
Nie je pani takich gotowych prze-
tworów? Rozumiem. No, to może 
świeże pomidory? Skoro pomi-
dory na sos, to polecę pani przy-
prawę włoską, daje niesamowity 

aromat bazylii i tymianku”. Na tej 
samej zasadzie do garnituru nie 
sposób nie dokupić od razu nowej 
koszuli, muszki, czy choćby rolki 
do czyszczenia ubrań z włókienek 
i kurzu.

Nasze polskie przysłowie „od 
rzemyczka do koniczka” pasowa-
łoby za ilustrację do tej zasady, 
musiałoby być jednak odwró-
cone, bo zaczynamy przecież 
od najtrudniejszego – sprzedaży 
„koniczka”.

MONIKA KARPOWICZ

poradnik
sprzedawcy

Jeszcze o perswazji

Wolni ludzie

Dzisiaj sięgam po książkę 
bardzo odmienną od za-
zwyczaj tu przedstawia-

nych. To pozycja przygotowa-
na w oparciu o pracę doktorską 
obronioną na Katedrze Pedago-
giki Ogólnej Uniwersytetu War-
mińsko– Mazurskiego w Olsz-
tynie. Tytuł wyjaśnia wszystko 
–  „Media i ich odbiorcy. Mię-
dzypokoleniowe różnice w od-
biorze”. Autorka – Małgorzata 
Dankowska-Kosman postanowi-
ła sprawdzić jak wiek ludzi ko-
rzystających z mediów wpływa 
na akceptowanie podawanych 
tam treści. Badaniem objęto pra-
wie 700 osób w grupach wieko-
wych od uczniów, poprzez stu-
dentów po osoby starsze, przy 
takim wykorzystaniu narzędzi 
statystycznych by grupa badana 
odzwierciedlała w swej skali ak-
tualne uwarunkowania społecz-
ne. 

Praca podzielona jest na czte-
ry główne części. Zaczynamy od 
teoretycznej prezentacji mass-
mediów i omówienia wartości 

oraz zagrożeń płynących z ich 
użytkowania. Druga część trak-
tuje o procesach komunikowa-
nia. Trzecia to analiza wyników 
badań z wyraźnym wskazaniem 
różnic międzypokoleniowych. 
Ostatnia część jest podsumo-
waniem opisującym uwarunko-
wania i preferencje odbiorców 
środków masowej komunikacji. 
Znalazła się tu też ocena udziału 
mediów w podejmowaniu decy-
zji przez odbiorców i w zmia-
nach światopoglądowych wśród 

badanych. Analiza preferencji 
wybranych treści w telewizji, 
radiu i internecie stanowi zakoń-
czenie.

Trudno tu, nawet bardzo po-
bieżnie, omówić całą treść, skup-
my się zatem na kwestiach dla 
handlowca najbardziej intere-
sujących. Myślę w tym miejscu 
o wpływie mediów na podejmo-
wane decyzje. Nie jest dla niko-
go tajemnicą, że środki masowe-
go komunikowania rozwinęły 
się w taki sposób, by wykorzy-

stywać podstawowe ludzkie re-
akcje. Technika taka okazuje się 
skuteczną w wielu dziedzinach 
codziennego życia. Może być to 
negatywna propaganda politycz-
na, albo lekka rozrywka, ale za-
wsze twórcy przekazu starają się 
osiągnąć zamierzony cel, wpły-
wając na nasze emocje i uczucia. 

Prawie 57 procent ankieto-
wanych przyznaje, że nabywa 
towary pod wpływem promocji 
reklamowych. Autorzy reklamy 

stosują tu nie nowy lecz sku-
teczny mechanizm wykazując, 
że ich produkt święci na rynku 
sukcesy, zatem jest najlepszy. To 
technika tak zwanego dowodu 
społecznego bazująca na przeko-
naniu, że słuszną decyzję podej-
mujemy poprzez odwołanie nie 
się do tego co robią i myślą inni. 
Mamy tu do czynienia z drogą na 
skróty naszego umysłu. Jeśli dla 
wszystkich dany wybór jest do-
bry, to dla mnie też taki będzie. 
A jeśli nie nauczymy się odrzu-
cać takiego schematu, wpadamy 

jak przysłowiowa 
śliwka w kompot 
w pułapkę zasta-
wioną za pośred-
nictwem mediów. 

Prawie połowa 
ankietowanych za-
uważa przenosze-
nie przez media 
stylu i mody na 
życie codzienne. 
Wzorami dla ba-
danych stają się 
przede wszystkim 
osobowości tele-
wizyjne – aktorzy, 
sportowcy, artyści, 
politycy. Co cieka-
we, czwarta część 
badanych identyfi-
kuje się z wybrany-
mi poprzez media 
wzorcami osobo-
wymi. Może zaskakiwać fakt, że 
najczęściej przyznają się do tego 
studenci. I uwaga, bo tu zdziwi-
my się jeszcze bardziej – 75 % 
studentów zdaje sobie sprawę 
z zagrożeń jakie niesie reklama. 
W starszej i młodszej grupie wie-
kowej wiedza ta jest znacznie 
mniejsza. Intuicyjnie każdy to 
chyba wie, ale badania potwier-

dziły tezę, że młodzież szkolna 
jest najbardziej podatna na rekla-
mę. Ponad 50 % przedstawicieli 
tej grupy nie dostrzega wpływu 
mediów na podejmowane decy-
zje, zwłaszcza jeśli chodzi o za-
kupy.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Kto co widzi

BiBlioteczka
handlowca

Rok kard. Stefana Wyszyńskiego
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–31 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) jednostka masy, jedna 
tysięczna grama (mg), 5) domena Mer-
kurego,8) niejedno w parku, 9) pracuje 
na plaży, 10) „ … Leśny” – warszawskie 
osiedle przy Trasie Toruńskiej, 11) mech 
porastający pnie drzew i skały, 13) sznur 
zakończony pętlą, 16) znajomy w języku 
młodzieży, 20) weselne pieczywo obrzę-
dowe u dawnych Słowian, 23) warszaw-
ski Teatr Lalek, 24) samobójca z pętlą na 
szyi, 25) do odebrania na poczcie, 26) 
miasto w woj. mazowieckim, 27) kosma-
ta tkanina wełniana.

Pionowo: 1) przyznawane za zasługi, 
2) zwalnia hamulec, 3) wieś w Polsce 
w woj. pomorskim, 4) warszawska część 
dzielnicy Wola, 5) polski herb szlachec-
ki – kotwica, 6) popularne polskie na-
zwisko, 7) covid jest przyczyną jednej 
z nich, 12) Aleksander dla bliskich, 14) 
zwitek papieru, tekturki, 15) cztery lite-
ry +ka, to zagłębienie powstałe na skutek 
wytopienia się bryły lodu, 17) zabawka 
dziewczynki, 18) operuje piłą, 19) imię 

żeńskie, 21) imię kierowcy wyścigowego 
Prosta, 22) Zuzanna dla znajomych, 23) 
nietoperz o dużych uszach.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 10 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31 października 2021r. 
Prawidłowe rozwiązanie będzie premio-
wane w drodze losowania nagrodą ufun-
dowaną przez dyrekcję placówki Hala 
Mirowska.

Rozwiązanie krzyżówki nr 8/21
Poziomo:1) Kolargol, 5) handel, 8) 

aktywa, 9) milioner, 10) Karenina, 11) 
awista, 13) pokaz, 16) rurkę, 20) szadok, 
23) Afrodyta, 24) Ichikawa, 25) kolasa, 
26) nawłoć, 27) Eurydyka. 

Pionowo: 1) chatka, 2) ”Latarnik”, 3) 
rewanż, 4) limka, 5) ”Halka”, 6) Ngoni, 
7) elektryk, 12) wzór, 14) opozycja, 15) 
zero, 17) rarytasy, 18) motory, 19) Hawa-
na, 21) dział, 22) kraść, 23) Agape.

Hasło: DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT 
MAH.

Nagrodę ufundowaną przez Mazo-
wiecką Agencję Handlową Społem otrzy-
muje: Jolanta Nowak z Pruszkowa 
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To jedno z kultowych moich 
miejsc w kraju. Kiedy sie-
dzę w jednym z ogródków 

ulicznych na Placu Nowym 
w Krakowie, to czuję wyraź-
nie ducha tej dzielnicy, od-
czuwam dawne smaki życia. 
A od wieków była to dzielnica 
żydowska – Kazimierz, zało-
żona przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Te mury, dachy, 
okna, bruki, mówią. Przema-
wiają do nas stare, żydowskie 
duchy, gdy ulice i zaułki 
tętniły życiem, gwarem, 
kupiecką krzątaniną, 
pracą rzemieślników, 
klimatem nabożnych 
szkół i synagog. 

Na Placu Nowym do dzisiaj 
działa okrągły, ceglany bu-
dynek. Przed wojną była tu 
żydowska jatka, a teraz przez 
okienka sprzedają słynne za-
piekanki oraz obfite i tanie 
dania mięsne, jak golonki 
i żeberka w kapuście, żurki 
i fasolowe. Zimą smakuje go-
rąca herbata z sokiem mali-
nowym. 

Wokół w dawnych miesz-
kaniach działają kafejki 
i knajpki. Np. w „Alchemii” 
przez starą szafę można wejść 
do dawnej kuchni ze zlewem, 
starą kanapą i długim stołem 
jadalnym. „Skandale” i „Ta-
jemniczy Ogród” zawłasz-
czyły małe podwórka na swe 
ogródki. „Kolanko” mieści 
się w dawnej wysokiej staj-
ni z piecem. Tu do świetnych 

naleśników serwują stare 
nagrania Louisa Armstronga 
i Elli Fitzgerald. 

Natomiast największe wra-
żenie robi „Singer” w dawnej 
pracowni krawieckiej, gdzie 
po raz pierwszy w kraju za-
mieniono maszyny do szycia 
„Singera” w stoliki kawiar-
niane. Zawsze na nich palą 
się białe świece, a o dawnych 
mieszkańcach przypomina 
falisty sufit, pęknięte stare 

lustra i zasłony oraz obra-
zy, przedstawiające kobiety 
w pasiastych sukniach, jakby 
w obozowych pasiakach. Do 
tego upojna balladowa muzy-
ka, także klezmerska, żydow-
ska, inna niż stukot maszyn 
do szycia…. 

Na pierwszym piętrze, 
z wejściem po kręconych 
schodach, nad „Singerem” 
jest dawne mieszkanie boga-
tego Żyda ze starymi pieca-
mi, meblami, lustrami i obra-
zami. Obecnie to bar-kafejka 
„Kraina Szeptów”. Gdy wyj-
rzeć oknem spoza bordowych 
markiz, to widać Plac Nowy 
z targowiskiem, gdzie do dzi-
siaj z małym gwarem sprze-
dają warzywa, owoce, ubrania 
i starocie. 

Nie ma już stukotu kopyt, 

skrzypiących wozów i doro-
żek. Tylko cichy szum luk-
susowych limuzyn, taksówek 
i meleksów z turystami. Po-
zostały gołębie i rzadko wró-
ble. 

Dalej od placu, znajdujemy 
kafejkę „Cheder”, z klimatem 
szkoły żydowskiej bo w pew-
nych godzinach odbywają 
się tu spotkania literackie 
i działa biblioteka żydow-
ska. W pobliżu za murem jest 

najstarszy cmentarz ży-
dowski Remuh z XV wieku 
oraz synagogi. 

Na Szerokiej, gdzie od-
bywają się festiwale kul-
tury żydowskiej, znowu 

znajdujemy kafejki z mebla-
mi, manekinami, sukniami 
po pracowniach krawieckich. 
Na końcu restauracja i ho-
tel „Klezmer Hois”, którego 
właściciel, zmarły niedawno 
muzyk Leopold Kozłowski go-
ścił tu znakomite osobisto-
ści – Horowitza, Spielberga, 
Wajdę, Polańskiego, księcia 
Karola. Ich zdjęcia patrzą na 
nas ze ścian, gdy kosztujemy 
unikalną zupę grzybową, ce-
bulową, gęsie szyjki, karpia, 
czulent.

Tegoroczne lato nie było 
tak tłoczne jak zwykle. Pan-
demia wygoniła turystów, ale 
pozwala bardziej kontemplo-
wać smaki starego Kazimie-
rza i podziwiać jego urok.

DERWISZ

dOmOWe dania 

KRzyżóWKa nr 10 z hasłem

SmaKi życia  

Plac Nowy

Baran 21.III-20.IV
Powinieneś dokonać podsu-
mowania dotychczasowych 
przedsięwzięć. Jeśli coś po-
zostało raczej przyspiesz.

Byk 21.IV-21.V
Czas na zajęcie się własny-
mi sprawami. Lepiej zdążyć 
z nimi jeszcze w tym roku. 
Bowiem następny jest nie-
wiadomą.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Dobre relacje z otoczeniem 
pomogą ci w pokonaniu 
niedogodnych sytuacji. 
Czas pomyśleć osobie. 

rak 22.VI-22.VII
Listopad nie będzie należał 
do najłatwiejszych. Ale za-
wsze możesz nad wszystkim 
zapanować, jeśli przyjmiesz 
odpowiednie stanowisko. 

lew 23.VII-22.VIII
Miesiąc nie będzie należał 
do najłatwiejszych. Aurę 
wokół ciebie może popra-
wić ktoś ci bardzo bliski.

Panna 23.VIII-22.IX
Ustanie ciągle towarzysząca 
ci bieganina, ale nie na dłu-
go. Niektóre sprawy wyma-
gają rozwagi i przemyśleń, 
inne podjęcia decyzji.

waga 23.IX– 23.X
Jeszcze trochę, a uda ci się 
opanować najważniejsze 
sprawy. Realizując te naj-
bardziej skomplikowane 
pomyśl zawczasu o efektach.

SkorPIon 24.X-22.XI
Jesienią możesz liczyć na 
całkiem dobry czas. Mimo 
wszystko za i przeciw zawsze 
powinieneś mieć z tyłu głowy.

Strzelec 3.XI.-23.XII
Końcówka roku nie naj-
gorsza. Mimo wielu spraw 
do załatwienia – dasz radę. 
Podczas jesiennej aury za-
dbaj o zdrowie.

kozIorożec 24.XII-20.I
Zapomnij o jesiennej nie naj-
lepszej pogodzie. Humor po-
prawią ci wiadomości o do-
brym zdrowiu najbliższych. 

wodnIk 21.I-20.II
Nie wykluczone huśtawki 
nastrojów, spadek siły do 
kolejnych działań. Wyha-
muj. Pomyśl o zaniechanych 
badaniach.

ryBy 21.II-20.III
Mimo jesieni dopisze ci na-
dzieja i optymizm. Teraz tylko 
może być lepiej. Czas podsu-
mować dotychczasowe spra-
wy i planować kolejne.  J.J. 

Zapiekanka to proste sycące danie, które smakuje 
każdemu. Jeśli brakuje czasu na gotowanie, szyb-
ka zapiekanka sprawdzi się doskonale. Można 

przygotować ją w wersji klasycznej, dodając do niej 
jedynie minimum składników lub urozmaicić danie 
o nowe, ciekawe składniki. Zapiekanki nigdy się nie 
nudzą i doskonale sprawdzają się w chłodne jesienne 
dni. Przyrządzone według poniższych przepisów po-
trafią zaskoczyć wyjątkowym smakiem!

Zapiekana Z dynią 
i kurcZakiem

● 1 podwójny filet z kurczaka ● 
60 dag miąższu dyni ● 1 cukinia ● 1 
cebula ● 2 ząbki czosnku ● 1 łyżka 
musztardy ● 4 łyżki oliwy ● 1duża 
kulka mozzarelli ● 4 łyżki pestek 
dyni ● 2 łyżki ziołowej przyprawy 
do drobiu ● sól ● pieprz

W miseczce wymieszać oliwę, musztardę, posieka-
ny czosnek i przyprawę do kurczaka. Kurczaka umyć 
wytrzeć do sucha. Filet pokroić w grube paski. Mięso 
wymieszać z połową marynaty. Wrzucić na rozgrzaną 
patelnię i smażyć ok. 5 minut, ciągle mieszając. Cebulę 
obierać i posiekać. Dynię oraz cukinię pokroić w kostkę. 
Warzywa wymieszać w misce z mięsem oraz pozostałą 
marynatą. Oprószyć solą i pieprzem. Przełożyć do żaro-
odpornej formy. Posypać pestkami dyni. Wstawić do pie-
karnika rozgrzanego do temperatury 180oC. Piec ok. 40 
minut. Mozzarellę pokroić w plasterki, ułożyć na wierz-
chu zapiekanki ok. 10 minut przed końcem pieczenia.

Zapiekanka pasterska

● 60 dag mielonego mięsa ● 2 
kg ziemniaków ● 3 cebule ● 2 łyżki 
masła ● ¾ szklanki mleka ● 2 ząbki 
czosnku ● łyżka oleju ● ½ szklanki 
bulionu ● ½ łyżki koncentratu po-
midorowego ● jajko ● sól ● pieprz 

● tymianek ● gałka muszkatołowa 
Cebule i jeden ząbek czosnku obrać. Cebule pokroić 

w krążki, zeszklić na gorącym oleju, dodać posiekany 
ząbek czosnku. Wrzucić mięso, przesmażyć. Zalać bu-
lionem, dodać koncentrat, przyprawić solą, pieprzem 
i tymiankiem. Dusić 15 minut często mieszając. Mięso 
wyłożyć na dno żaroodpornej formy. Ziemniaki obrać, 
opłukać, ugotować w osolonej wodzie. Odcedzić, prze-

studzić, zemleć w maszynce albo utłuc. Czosnek obrać, 
przecisnąć przez praskę. Dodać do ziemniaków wraz 
z masłem i mlekiem, wymieszać, przyprawić szczyptą 
gałki muszkatołowej. Pure wyłożyć na mięso. Jajko roz-
trzepać, posmarować wierzch zapiekanki. Zapiekać 20 
minut w temp. 180oC. 

Zapiekanka makaronowa 
Z piecZarkami

● 25 dag makaronu świderki lub 
kokardki ● 35 dag pieczarek ● cebu-
la ● 5 dag masła ● 15 dag śmietanki 
18% ● 5 dag żółtego sera ● jajko ● 
sól ● pieprz ● zioła prowansalski ● 
słodka papryka 

Makaron ugotować zgodnie z instrukcją na opakowa-
niu. Cebulę posiekać w kostkę. Pieczarki obrać, pokroić 
na plasterki i podduś na maśle. Pod koniec duszenia 
dodać cebulę. W miseczce roztrzepać jajko i wymieszać 
ze śmietaną, doprawić. Ser zetrzeć na tarce. Makaron wy-
mieszać z pieczarkami, sosem i połową startego sera. Na-
czynie żaroodporne wysmarować masłem i oprósz buł-
ką tartą. Makaron z pieczarkami przełożyć do formy. Na 
wierzch wysypać resztę żółtego sera. Zapiekać przez 25 
minut w temperaturze 180o C. Gotową zapiekankę maka-
ronową z pieczarkami warto posypać natką pietruszki 
lub szczypiorkiem. 

TARTINKA

jeSienne zaPiekanki

cytaty o życiu
l  Jeśli robisz to co łatwe, 
Twoje życie jest trudne. 
Jeśli robisz to co trudne, 
Twoje życie będzie łatwe.

Les Brown
l  Jest tylko jedna rzecz, która 
sprawia, że marzenie jest  
niemożliwe do osiągnięcia:  
strach przed porażką. 

Paulo Coelho


