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Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ADAM ABRA-
MOWICZ w stanowisku skierowanym do Ministra Zdrowia 
Adama Niedzielskiego 25 marca br. zwrócił się z wnioskiem 

o przychylenie do sugestii przedstawicieli organizacji pracodawców 
sektora handlu, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzecz-
niku MŚP, o szybkie zakwalifikowanie do szczepień pracowników 
handlu. Zaznaczył on, że ci pracownicy ze względu na specyfikę pra-
cy mają codziennie kontakt z setkami klientów, przez co są bardziej 
narażeni na zakażenie wirusem COVID- 19.

Przypomnijmy, że wcześniej, od grudnia ubr. o włączenie sprzedaw-
ców do I etapu szczepień wielokrotnie apelowały do premiera i mini-
stra zdrowia NSZZ Solidarność, Polska Izba Handlu, KZRSS Społem, 
POHiD i inne organizacje handlowe. Niestety, jak dotąd bezskutecz-
nie. 

Także 25 marca br. min. Michał Dworczyk zapewnił, że wiele wska-
zuje na to, iż „w trzecim kwartale będą już wszyscy zainteresowani 
szczepieniem Polacy zaszczepieni”. Dodał, że „bardzo duże przyspie-
szenie” nastąpi w drugim kwartale, a jeszcze w kwietniu rozpocznie 
się rejestracja 50-latków. „Mam nadzieję, że dojdziemy już w kwietniu 
do rejestracji 49- i 48-latków”. A o szczepieniach dla handlowców na-
dal głucho… 

Tymczasem 4 marca br. organizacja Euro Coop wysłała pismo do 
przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w któ-
rym zwraca się o wydanie oficjalnego zalecenia Komisji dla państw 
członkowskich, aby rozważyła włączenie pracowników handlu deta-
licznego do jednej z priorytetowych grup szczepień.

Chcemy podkreślić, że KZRSS Społem już w dniu 15 stycznia br. 
upominał się o szczepienia pracowników handlu w piśmie wystoso-
wanym do premiera Mateusza Morawickiego. Jak nas zapewnia pre-
zes Związku Ryszard Jaśkowski, Społem „nie odpuści” tej sprawy. 
W konsultacji z rzecznikiem A.Abramowiczem, liderem handlowej 
Solidarności A.Bujarą, liderami PIH, zamierza dalej intensywnie za-
biegać o jak najszybsze szczepienia dla mocno zagrożonych sprze-
dawców.

Pilna sprawa szczepień spycha na dalszy plan kwestie walki o wolne 
niedziele i korzyści płynących z wdrożenia ustawy o podatku handlo-
wym, który ma wyrównać szanse małych i średnich firm handlowych. 
O walce o niedziele pisze na str. 3 nasz kolega red. Mateusz Damoń-
ski. Natomiast o realizacji podatku handlowego, w tym o postulacie 
Solidarności by objąć nim handel internetowy, napiszemy wkrótce.

Red. 

Rozmowa z wiceprezes Zarządu Społem  
WSS Praga Południe  
– MAŁGORZATĄ PIOTROWSKĄ

Wielkanoc

2021

Mocy odrodzenia i zgody!  

Szczepienia

Kontynuując nasz 
cykl publikacji hi-
storycznych, na str. 

6 zamieszczamy artykuł 
o naszym wielkim pisarzu 
Stefanie Żeromskim, który 
był prawdziwym „Ojcem 
chrzestnym” ruchu spół-
dzielni spożywców. W roku 
1906 to on był autorem 
tytułu czasopisma „SPO-
ŁEM!”, pisanego wtedy 
z wykrzyknikiem. Od na-
zwy czasopisma wzięły na-
stępnie nazwę hurtownia, 
fabryka w Kielcach, Zwią-
zek Spółdzielni Spożywców 
i poszczególne spółdziel-
nie. 

Więcej str. 6 uDrzeworyt Władysława Skoczylasa

– Jak wiadomo, minął bardzo trudny rok 
pandemii dla naszego życia gospodarcze-
go i społecznego. Konieczne restrykcje 

i obostrzenia przyniosły m.in. straty ekonomicz-
ne, a w tym spadek obrotów wielu spółdzielni 
spożywców. Jednak nasze spółdzielnie podjęły 
walkę o klienta, głównie poprzez zastosowanie 
innowacyjnych metod marketingowych i innych 
innowacji. Dlaczego określacie innowacje księgo-
we w praskiej spółdzielni jako „rewolucyjne”? 

– Mówimy, że była to ogromna rewolucja tech-
niczna i mentalna, bo rzeczywiście przeszliśmy 
dużą, wręcz rewolucyjną przemianę, jeśli cho-
dzi o komputerowe systemy księgowe. Połącze-
nie naszych 25 sklepów z tym systemem pozwala 
na znaczne usprawnienie i przyspieszenie procesu 
księgowania wszystkich dokumentów dotyczących 
handlu detalicznego, jak i dokumentów kosztowych. 
Mamy przejrzysty, aktualny obraz rotacji towarów, 
rentowności sklepów, co pozwala na szybkie re-
agowanie na tendencje zakupowe, eliminowanie 
błędów, elastyczność w polityce cenowej, analizy 
i planowanie w handlu. 

Oczywiście, odejście od wersji papierowych do 
elektronicznych wymagało gruntownej zmiany spo-
sobu myślenia naszych pracowników, co wymagało 
szkoleń i czasu, aby te nowe narzędzia księgowe na-
leżycie wykorzystywać.

– Jak przebiegał ten rewolucyjny proces uno-
wocześnienia księgowania?

– Od chwili objęcia stanowiska wiceprezesa ds. 
ekonomicznych w naszej spółdzielni w 2018 r. 
miałam ambicję zmodernizowania księgowości, 
połączonej z wszystkimi placówkami handlowy-
mi. Chodziło o ulepszenie zarządzania handlem, by 
szybciej i dokładniej reagować na zmienną sytuację 
rynkową.

Więcej str. 3 u 

Targowisko przy Hali Mirowskiej

Jaja na Wielkanoc

Konkurs KZRSS Społem

Klienci o Społem
Za zgodą prezesa KZRSS Społem Ryszarda Jaśkowskiego pub-

likujemy sześć świetnych, nagrodzonych tekstów klientów 
Społem w walentynkowym konkursie, ogłoszonym na facebooku 
Krajowego Związku.  

Więcej str. 4 u

Jak pisze na 
str. 5 red. 
M a t e u s z 

Damoński, na 
społemowskim 
t a r g o w i s k u 
przy Hali Mi-
rowskiej, teraz 
przed Wielka-

nocą, sprzedają m.in. w stoisku 
nabiałowym jaja od kur słucha-
jących Mozarta! Polecamy jego 
rozmowę o sprzedaży wyjątko-
wych jaj z właścicielem stoiska 
– ADRIANEM GROTEK na 
str.5. 

– Nasze kury słuchają głównie 
muzyki klasycznej, np. Mozarta 
i Wagnera. Skuteczność słucha-
nia muzyki przez kury została 
naukowo przebadana. Opieramy 
się na współpracy z inżynierami 
biotechnicznymi – wyjaśnia Ad-
rian Grotek, właściciel kilku firm 
związanych z Halą Mirowską, 
m.in. Jaja Łowickie, Grotek Bra-
cia, sklepy zoologiczne Dracula.

Więcej str. 5 u
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Barbara Pieńkowska 1956–2021

Pożegnanie Koleżanki
Urodziła się 3 maja 1956 r. w Mszczono-

wie, ale jeszcze jako dziecko wraz z ro-
dzicami zamieszkała w Warszawie. Tu 

ukończyła Zasadniczą Szkołę Handlową i Li-
ceum Handlowe. To były podstawy Jej dalszej 
pasji zawodowej. 

Barbara Pieńkowska została skierowana na 
praktyki zawodowe do Hali Mirowskiej i w za-
wodzie handlowca przepracowała aż 50 lat, bo-
wiem pracę rozpoczęła w 1971 roku. Początko-
wo było to stoisko z artykułami nabiałowymi 

i pieczywem, następnie z warzywami, stoisko monopolowe. Awansowała 
na kierowniczkę sklepu społemowskiego w 1992 roku. 

Potem Halę Mirowską zamieniła na prowadzenie sklepu „Rzepicha” 
przy Al. Solidarności. Otwarta na wszelkie nowości w handlu, wprowa-
dziła do obrotu certyfikowane artykuły rolnictwa ekologicznego. W tym 
samym okresie „Rzepicha” była jedną z placówek promujących produk-
ty spółdzielcze oraz dietetyczne. Dbałość o asortyment, jego jakość oraz 
prawidłowa ekspozycja stały się nie tylko atrybutem placówki, ale także 
dodatnim postrzeganiem spółdzielczego handlu. Podobnie postępowała 
kierując sklepem nr 17 na warszawskim Powiślu. 

Jak pisała o niej Jolanta Jędrzejewska w naszym Społemowcu w grud-
niu 2019 r. : „Ogromną jej zaletą jest nie tylko posiadana wiedza 
fachowa, ale również umiejętne jej wykorzystanie i przekazanie 
podległym pracownikom. Duże zaangażowanie, dobra organiza-
cja, rzetelna praca to jej atuty. Jest osobą zdyscyplinowaną, dającą 
wszystko z siebie, ale również wymagającą tego samego od zespo-
łu którym kieruje. Stąd też jej pracownicy są dobrze przygotowani 
do pełnienia samodzielnych stanowisk w śródmiejskich placówkach 
handlowych. Spokojna, opanowana, o pogodnym wyrazie twarzy 
jest lubiana w środowisku rodzimej spółdzielni, ale także poza nią 
wśród klientów i kontrahentów”.

Barbara Pieńkowska za wieloletnią sumienną pracę wyróżniona zo-
stała odznaką ZASŁUŻONY DLA SPOŁEM. Co roku była delegatką na 
Zebrania Przedstawicieli rodzimej spółdzielni. 

Jak wspominają koleżanki i koledzy, w ramach zainteresowań prefero-
wała żeglarstwo na mazurskich jeziorach. Jako dobra żona, matka i bab-
cia, wakacyjne podróże bliskie i dalekie organizowała z najbliższymi. 
Bardzo często z tych okazji korzystała dwójka Jej wnuków. 

Pozostanie w pamięci w naszych sercach. Elżbieta Szkiela podkre-
śla, że była zawsze bardzo uczynnym, miłym, wrażliwym człowiekiem. 
Anna Lis podziwia Jej kompetencje, opanowanie, pracowitość, ale nade 
wszystko Jej serdeczność, emanowanie ciepłem wobec ludzi. Z uśmie-
chem pomagała wszystkim. Prezes Anna Tylkowska również zaznacza, 
iż była osobą solidną, spokojną, kochającą bardzo rodzinę i przyrodę, 
pogodną i skromną.

Wszyscy którzy znali Panią Barbarę, albo zwykle Basię, zapamię-
tają Jej uśmiech, życzliwość wobec każdego człowieka, mimo prze-
ciwności i długiej choroby – pogodę ducha, zaradność i umiejętność 
dzielenia się dobrem, zainteresowanie światem i ludźmi. Nasze uczu-
cia podziękowania i wdzięczności zdominowały Jej pogrzeb, który 
odbył się 31 marca br. na Cmentarzu Bródnowskim, poprzedzony 
mszą żałobną w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. DG 

Z głębokim żalem żegnamy 
zmarłą w dniu 18 marca 2021 r. w Warszawie

naszą Drogą Koleżankę

BARBARĘ 
PIEŃKOWSKĄ

długoletnią pracownicę i kierowniczkę sklepów,
szczególnie oddaną i ofiarną w pracy zawodowej,

powszechnie cenioną i lubianą przez nas i klientów.
Cześć Jej Pamięci!

Serdeczne wyrazy współczucia składamy 
Jej mężowi i córce,

naszym Drogim: 
Koledze BOGUSŁAWOWI PIEŃKOWSKIEMU 

i Koleżance KAROLINIE STRZĄSKA
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 

Społem WSS Śródmieście 

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani KAROLINy STRZĄSKA

i dla Pana BOGUSŁAWA PIEŃKOWSKIEGO
z powodu śmierci 

MAMy i ŻONy
składa

Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
Prezes Zarządu MAH

Związek zawodowy NSZZ 
„Solidarność” zwrócił się 
do prezydenta Andrze-

ja Dudy o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej – chodzi o usta-
wę o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta. „S” wskazuje, że 
jest spora grupa przedsiębior-
ców, która wykorzystuje lukę 
prawną - uzupełniają lub prze-
kształcają swoje usługi w pseu-
do punkty pocztowe, w których 
sprzedawany jest alkohol.

– Chcemy, nie ruszając za-
sadniczej ustawy o ogranicze-
niu handlu w niedzielę, zmienić 
w ustawie o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi artykuł 14, w którym 
jest mowa o tym gdzie nie można 
w naszym kraju sprzedawać ani 
konsumować alkoholu. Są to np. 
urzędy, szkoły. Chcielibyśmy do-
dać bardzo krótki punkt. W pla-
cówkach pocztowych – tłumaczy 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidar-
ność”. Dlatego 10 marca na biur-
ko prezydenta Andrzeja Dudy 
wpłynęło pismo od handlowej 
Solidarności, w którym nawo-

łuje ona głowę państwa do pod-
jęcia inicjatywy ustawodawczej 
w kwestii uszczelnienia zakazu 
handlu w niedziele.

Widząc, że nie udało się wy-
eliminować wyjątku od zakazu 
handlu w niedziele przewidzia-
nego dla placówek pocztowych, 
z którego chętnie korzystają skle-
py spożywcze takie jak np. Żab-
ka, związkowcy wpadli na nowy 
pomysł, polegający właśnie na 
zmianie przepisów ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości w taki 
sposób, aby placówki pocztowe 
nie mogły już handlować alko-

holem. W piśmie do prezydenta 
Andrzeja Dudy, Solidarność pod-
kreśla, że niektóre sieci sklepów 
spożywczych nadużywają wspo-
mnianego wyjątku uzupełniając 
lub przekształcając swoje usługi 
o obszar właściwy dla placówek 
pocztowych, zawierając umo-
wy z operatorami pocztowymi 
na świadczenie usług w zakresie 
przyjmowania lub wydawania 
przesyłek pocztowych. 

„Działanie to ma charakter po-
zorny, który przyczynia się do 
otwierania placówek handlowych 
w niedziele i święta pod szyldem 

placówek pocztowych, mimo 
że nie realizują one tych usług, 
szczególnie w te dni i w pełnym 
zakresie. Wskutek obchodzenia 
powyższego przepisu pracodaw-
cy zmuszają pracowników do 
pracy w niedziele i święta” – czy-
tamy w piśmie zaadresowanym 
do Andrzeja Dudy. Związkow-
cy wskazują, że taki stan praw-
ny miałby nie tylko znaczenie 
społeczne, tj. przeciwdziałanie 
nadmiernemu spożyciu alkoho-
lu, ale ustanowiłby ograniczenia 
w zakresie korzystania z wyjątku 
dotyczącego możliwości otwiera-
nia placówek handlowych w nie-
dziele i święta. – Nasza ustawa 
jest sprawiedliwa. Daje równe 
szanse wszystkim handlowym 
podmiotom na rynku – podkre-
ślił Alfred Bujara.

MATEUSZ DAMOŃSKI

P.S. Trybunał Konstytucyjny 
miał 24 marca br. wydać orze-
czenie w sprawie, w której badał 
zgodność ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele z konstytucją. 
Jednak z wykazu spraw zaplano-
wanych na 24 marca 2021 roku 
spadł ten właśnie punkt. Co wię-
cej, w kalendarium nie ma infor-
macji o nowej dacie ogłoszenia 
wyroku. Wniosek do TK w tej 
sprawie złożyła Konfederacji Le-
wiatan, która chciała, aby TK roz-
strzygnął zgodność z konstytucją 
ustawy o ograniczeniu handlu. 
Wniosek wpłynął w maju 2018 
roku.

Walka o wolne niedziele

Alleluja
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Zastąpiliśmy program księgo-
wy w języku DOS na nowoczesne 
WINDOWS-y. Bardziej rewolu-
cyjne zmiany zaczęliśmy wpro-
wadzać na jesieni 2019 r. Wte-
dy to zastosowaliśmy program 
SYMFONIA w zakresie środ-
ków trwałych. Obejmował on ich 
oznakowanie poprzez sczytywa-
nie kodów i elektroniczną inwen-
taryzację. Jest to wygodniejsze 
np. przy zakończeniu remontu, 
zamianie kierownictwa sklepu, 
co-trzyletniej inwentaryzacji. 
Raz wprowadzone środki trwałe, 
podanie stawek i lat amortyzacji, 
automatycznie księgował umo-
rzenie w systemie księgowym.

Od października 2019 r. przy-
gotowując się do wdrożenia 
nowego programu księgowego 
zmieniliśmy system obiegu do-
kumentów. Wcześniej oryginały 
faktur szły do biura. Zmieniając 
obieg oryginały zaczęły trafiać do 
sklepów wraz z towarem. Sklep 
zaczął przyjmować towar na pod-
stawie faktury, w systemie han-
dlowym HIPERMARKET, auto-
matycznie tworzył się dokument 
PZ. Obecnie system księgowy 
ściąga do systemu księgowego 
wszystkie dokumenty związa-
ne z zakupem: faktury, PZ, WZ, 
dokumenty dostaw, informacje 
o ew. korektach, przesunięciach 
towarów.

Od stycznia 2020 r. minimum 
15 tysięcy dokumentów przecho-
dzi automatycznie do systemu, 
wcześniej te dokumenty musiały 
przejść przez ręce księgowych. 
Odchodzimy od stosów papieru 
i nie musimy wielu dokumentów 
drukować, wszystko widzimy na 
ekranie. System obiegu doku-
mentów, który zaczął działać jako 
kolejny krok w marcu 2020 r dał 
nam szansę, że zaczęliśmy przyj-
mować wszystkie korekty w for-
mie elektronicznej. 

System jest bardzo wydajny, 
jest w stanie skanować 100 faktur 
na minutę i dodawać do systemu 
księgowego automatycznie.

To był prawdziwy przełom 
w księgowości. 

– Co wprowadzono już w tym 
roku? 

– Od stycznia br. raporty kaso-
we sklepy przestały wykonywać 
ręcznie, lecz drukują je automa-
tycznie, bezpośrednio z programu 
HIPERMARKET. Planujemy do 
końca roku wprowadzić faktury 
elektroniczne na dostawy towa-
rów bezpośrednio do systemu 
HIPERMARKET tylko akcepto-
wanych przez sklep. Zyskujemy 
na czasie, sklepy mniej czasu 
poświecą na tzw. papiery, a księ-
gowość będzie bezbłędna. Budu-
jemy bazę danych na serwerach 
dla każdego sklepu, gdzie będą 
gromadzone faktury i inne doku-
menty dotyczące dostaw, odcho-
dząc od wersji papierowych. 

Przy automatyzacji faktur, 
wciągając je do systemu księgo-
wania, automatycznie generuje-
my płatności do banku. System 
faktur elektronicznych minimali-
zuje błędy ludzkie, jak pomyłki 
w wartościach faktur. 

– Nasz reporter w marcowym 
Społemowcu najwyżej ocenił 
sklep spożywczy w Universa-
mie, podczas swojego rajdu 
po sztandarowych obiektach 

warszawskich spółdzielni spo-
żywców. Zachwycił się m.in. 
stojakami reklamowymi, we-
wnętrznym radiowęzłem i mu-
zyką, promocjami, uczynnością 
personelu. Jak ocenia Pani tę 
walkę o klienta w dobie pande-
mii?

– Innowacyjne metody marke-
tingowe, obok tradycyjnych me-
tod, to nieodzowne szczególnie 
w czasie pandemii. Wiadomo, że 
obecnie klienci kupują rzadziej, 
ale wartość koszyka zakupowego 
wzrosła. Zależy nam na tym, aby 
z jednej strony zaspokajać zróżni-
cowane i często zmienne potrze-
by klientów, ale z drugiej strony 
ukierunkowywać ich zaintereso-
wania i zakupy w stronę prefe-
rowanych towarów. Np. w stronę 
polskiej żywności ekologicznej, 
dietetycznej, tanich i zdrowych 
produktów marki własnej Spo-
łem. Odpowiadamy też na trendy 
zakupowe w kierunku zakupu to-

warów regionalnych, produktów 
świeżych, artykułów higienicz-
nych. 

Wśród tegorocznych dzia-
łań marketingowych warto 
wymienić nasze konkursy or-
ganizowane przez WSS Praga 
Południe. Z okazji święta zako-
chanych – Walentynek zapropo-
nowano klientom szukającym 
prezentu dla „swojej drugiej po-
łówki” konkurs z nietypowymi 
nagrodami: trzy złote zawiesz-
ki z serduszkiem, jedna srebrna 
oraz  dwie bransoletki dla panów 
Aztorin. Wystarczyło dokończyć 
zdanie: „Miłość to…” i uzyskać 
pod postem najwięcej polubień. 
Ogłoszony na facebooku konkurs 
spotkał się z bardzo miłym odze-
wem i przyniósł obok 6 nagród, 
także i nagrody pocieszenia. 

Podobnie z dość szerokim 
echem spotkał się konkurs z oka-
zji Dnia Babci i Dnia Dziadka, 
okraszony praktycznymi nagro-
dami. Decydowała ilość polubień 
pod tekstami internautów.  

Drugi niedawny konkurs, tym 
razem zakupowy, dotyczył 3-le-
cia urodzin Universamu Grochów 
z super nagrodami w postaci prak-
tycznych urządzeń kuchennych. 
Oprócz tego oferowano promo-
cyjne, okolicznościowe ceny 
i zorganizowano loterię z nagro-
dami. Była to również okazja do 
reklamowania zakupów w na-
szym sklepie przemysłowym na 
I piętrze Universamu, w tym arty-
kułów gospodarstwa domowego, 
szkła, naczyń, pościeli itd. 

Aktualny konkurs – wielkanoc-
ny dotyczy przepisów świątecz-
nych, które chętni zamieszczą na 
naszym nowym facebooku, funk-
cjonującym od niedawna. Kon-
kurs trwa do 8 kwietnia i przewi-
duje nagrody, którymi są różne 
urządzenia kuchenne.  

– Wspomniała Pani o facebo-
oku i faktycznie to jest obecnie, 
szczególnie w okresie pandemii, 
znakomite narzędzie marketin-
gowe! Z przyjemnością odczy-

tuję tam, jak każdy klient np. 
o cenach weekendowych, pro-
mocjach w sprzedazy, gdzie za 
zakup drugiego towaru płaci-
my 1 gr, promocjach artykułów 

bio i eko, przepisy kulinarne na 
„słodkie święta” itp. Widać, że 
doceniacie ogromną siłę Inter-
netu.  

– Jestem przekonana, że ta 
ofensywa promocyjna i informa-
cyjna poprzez zmodyfikowaną 
stronę internetową, facebooka, 
newslettera, zdecydowanie po-
maga nam w sprzedaży. Obec-
nie zdecydowana większość 
klientów, i to w różnym wieku, 
szuka informacji przede wszyst-
kim w Internecie. Zanim pójdzie 
do sklepu, bo teraz zakupy robi 
z większym namysłem niż przed 
pandemią.

Obok Universamu, który znaj-
duje się przy ruchliwym Rondzie 
Wiatraczna, także inne sklepy pro-
wadzą aktywne promocje, czasem 
degustacje, biorą udział w naszych 
akcjach marketingowych. Wpły-
wa to na ich wyższe obroty. I przy-
kładowo, można wyróżnić pod 
tym względem, teraz w okresie 
epidemii, takie placówki jak: sklep 
nr 42 przy ul. Lucerny w Aninie, 
nr 40 przy ul. Kajki w Aninie, nr 
71 AGD przy ul. Niekłańskiej na 
Saskiej Kępie, nr 41 przy ul. Wi-
docznej w Wawrze.  

Dodam, że prowadzimy też 
facebooka specjalnie dla po-
siadaczy Karty Klienta Społem 
i uczestników naszego programu 
lojalnościowego ”Społem znaczy 
razem”.

– Jakie wyniki przynosi ten 
program?

– Program lojalnościowy funk-
cjonuje w naszych sklepach od 
2013 roku. Na koniec 2020 r. od 
początku jego istnienia zgroma-
dziliśmy 23.764 uczestników 
tego programu. W samym roku 
2020 przybyło 562 nowych jego 
uczestników. 

Od początku pandemii w mar-
cu ubr. zauważamy spadek ilości 
transakcji, lecz i wzrost wartości 
transakcji o ok. 1 mln zł i wzrost 
średniego koszyka o 8,73 zł, co 

wskazuje, że zakupy klientów 
w programie podnoszą średni ko-
szyk w spółdzielni. Program pod-
nosi atrakcyjność zakupów i po-
woduje lojalność klientów  oraz 

zachęca do większych zakupów, 
co wpływa na poprawę wyników 
ekonomicznych spółdzielni.  Ak-
tywnych Kart Klienta jest obec-
nie 7545.   

– Z sentymentem spoglądam 
przez okno z Pani gabinetu, 
skąd widać duży ruch na Ron-
dzie Wiatraczna. To potencjal-
ni klienci Universamu, który 
podtrzymuje tradycje od 1977 
r. Czy mimo ciężarów pandemii 
utrzymuje Pani optymizm?

– Tak, bo właśnie za nami stoi 
bogata tradycja i praca pokoleń 

praskich społemowców, w tym 
naszej WSS od 1937 roku. Spo-
łem zawsze było aktywne pod-
czas rozmaitych kryzysów i są-
dzę, że damy radę i teraz, służąc 
mieszkańcom, których codzien-
nie widzę z okna. 

Pilną sprawą do załatwienia 
dla nas, dla Krajowego Związku 
Społem, przy wsparciu innych or-
ganizacji handlowych i związków 
zawodowych jest bezzwłoczne 
włączenie pracowników handlu, 
w tym naszych ofiarnych kasje-
rek, sprzedawczyń, do I grupy 
Narodowego Programu Szcze-
pień. Uważam, że szczególnie 
ciężko pracujące kobiety w han-
dlu są bardziej narażone na zaka-
żenia niż np. służby mundurowe. 

Korzystając z okazji na świę-
ta wielkanocne życzę serdecznie 
wszystkim czytelnikom i społe-
mowcom dobrego zdrowia, na-
brania sił, utrwalenia dzielności 
w pracy i w domu, szczęścia oso-
bistego.  

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:  
DARIUSZ GIERyCZ

Wielkanoc

2021

uDokończenie ze str. 1

Praskie innowacje
Rozmowa z wiceprezes Zarządu Społem WSS Praga Południe  
– MAŁGORZATĄ PIOTROWSKĄ
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Z okazji Walentynek na swoim facebooku KZRSS 
Społem ogłosił konkurs na najmilsze wspomnie-
nia o Społem. Odzew był niebywały, gdyż trudno 

było wybrać zwycięskie wspominki spośród ponad 300 
wspaniałych i ciekawych tekstów. Zwycięzcy otrzymali 
6 koszy prezentowych! Oto ich teksty:

1. Marta J.
Krem Sułtański! Pierwsze i najw-

cześniejsze wspomnienie ze Społem słodko 
mi się kojarzy. Dotyczy kremu sułtańsk-
iego, który jako dziecko uwielbiałam. 
W miejscu obecnego baru 𝗭𝗼𝗱𝗶𝗮𝗸 przy ul. Wrocławskiej 
w Białymstoku niegdyś istniała restauracja Społem o tej 
samej nazwie, która podawała rarytasy zastrzeżone dla 
epoki PRL-u. Świętem był każdy dzień, kiedy tato zabierał 
mnie na najpyszniejszy deser mojego kilkuletniego 
świata. Zmrożony, śmietankowy krem, suto okraszony 
rodzynkami i orzechami, podawany w szklanym pucharku 
smakował jak żaden inny. Przeciągałam degustację, cele-
brując każdą jedną łyżeczkę specjału, siedząc przy kawiar-
nianym stoliku niczym dorosła osoba. Mała-stara i taka 
szczęśliwa!
2. Andrzej M.

Lata ‚70 piękna długonoga dziewczyna krocząca po 
szkolnych korytarzach. O pięknych długich włosach. 
Wpadłem w zachwyt. Ale zabrakło mi odwagi by do niej 
zagadać. I tak mijały lata szkoły podstawowej. Patrzyłem 
na nią z ukrycia. Nadszedł koniec roku szkolnego, 
a ja dalej nie zagadałem, nie wziąłem adresu. Jedynie 
usłyszałem na apelu imię tej wzorowej uczennicy, Gabry-
sia. Ach, zapadła mi w głowie. Minęło kilka lat, poznałem 
pewną dziewczynę. Chciałem kupić jej czekoladę. Wsze-
dłem po drodze do sklepu, a Społem zawsze było mi po 
drodze. I nie uwierzycie, bo zza lady uśmiecha się do mnie 
piękny uśmiech tej cudownej dziewczyny. Tym razem nie 
uczennicy a ekspedientki. Uświadomiłem sobie, że teraz 
albo nigdy. „- Gabrysia? To Ty?”. Tak właśnie zaczęła 
się nasza historia, pięknej i długiej miłości. Połączyło 

nas Społem. Sklep jest po dziś dzień, Gabrysia 
jest moją żoną po dziś dzień. Doczekaliśmy się 
dwójki dzieci i pięknej wnusi. A na zakupy cho-
dzimy po dziś dzień wspólnie do Społem.

3. Zosia K.
Społem to nie tylko marka czy nazwa... 

Społem to wspomnienia i nasza historia. Jed-
no z najpiękniejszych wspomnień to maleńki 
spożywczy sklepik i codzienne w nim zakupy 
i może nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie 
fakt, że po zakupy często chodził nasz pies. Miał 
koszyk że specjalnym skórzanym uchwytem, by 
mógł łatwo go trzymać. Dingo, owczarek sz-
kocki dostawał koszyk, a w nim portmonetka 
i kartka z listą zakupów. W sklepie wszyscy go 
znali i zawsze był pierwszy w kolejce. Tylko raz 
zgubił koszyk gdy na jego drodze pojawił się 
kot, ale wszystko dobrze się skończyło. Dodat-
kowym wspomnieniem jest czekoladowy blok 
„na wagę”, była to nasza ulubiona słodkość, 

która nadal króluje w moim domu. Kiedyś rozkoszowałam 
się nim ja i moje rodzeństwo, teraz robię dla moich dzie-
ci, wnuków i prawnuka. Do dzisiaj często robię zakupy 
w Społem, posiadam Ich kartę i zawsze z zakupów jestem 
zadowolona.

4. Emilia S.
Obok domu cioci, całkiem naprzeciwko,
znajdował się sklep Społem. 
Był naprawdę blisko.
W sklepie tym moc wrażeń, a o nim wspomnienia.
Takie na całe życie, nie do zapomnienia.
Takie na myśl o których ślinka cieknie wielce.
Takie na myśl o których raduje się serce.
Jej uśmiech mnie witał od samiutkich drzwi.
„O. Jesteś Kochanieńka.” Tak mówiła mi.
Pani Wiesia ... Anioł ... Noża mistrz sklepowy.
Władała nim jak ninja w sposób odlotowy.
A kiedy przykładała go do tego bloku.
Zastygłam w bezruchu nie mogąc zrobić kroku.
Blok słodki, kochany, cięty chyba z metra.
Na myśl o braku bloku dostawałam pietra.
Pani Wiesia cięła. Modliłam się zażarcie,
by nie zatrzymała się tuż po samym starcie.
Potem zawijała kawałek w papier szary.
Matko jak za tym tęsknię. Normalnie nie do wiary.
Buzia zaklejona ... Słodziutkie paluszki.
Zajadałam wszystko, po same okruszki.
To nie była chałwa taka jak jest dziś.
Potwierdzi to także mój kuzynek Krzyś.
Takiego przysmaku nie ma już na świecie.
Może to wspomnień czar. Co o tym powiecie?
Obok bloku stała oranżada w proszku,
którą do swej buzi sypałam po troszku.

Na Wielkanoc zjawiał się zajączek w pozłotku.
Choć raz okazało się, że Mikołaj w środku.
Nawet dziś przysięgam: „Jak zając smakował”,
choć brat mój był w szoku, gdy go rozpakował.
Moc wspaniałych wspomnień, bo i sklep był mega.
Każdy tylko tam po zakupy biegał.
Klient czuł się ważny. Nawet ten najmniejszy.
Wszyscy byli równi. Nikt nie był ważniejszy.
To u Pani Wiesi zrobiłam swe pierwsze zakupy.
To właśnie ze Społem wynosiłam pierwsze zakupowe 
łupy.

5. Anna K.
Już niemal dekadę temu, kiedy powiedziałam mojemu 

mężowi sakramentalne TAK, stając się najszczęśliwszą 
kobietą po dziś dzień, z rozrzewnieniem wspominam 
nasze pierwsze wspólne małżeńskie zakupy. Mieliśmy 
jeszcze urlop w pracy, by wszystko uporządkować, a nasza 
pierwsza wspólna lodówka miała w środku światło, więc 
o poranku wzięliśmy siatki i poszliśmy do sklepu. Tak, 
dobrze myślicie, do Społem mieliśmy go najbliżej, miał 
fantastyczne pieczywo i zawsze wszystko to, czego po-
trzebowaliśmy w naszym rodzącym się wspólnym gosp-
odarstwie domowym. Zrobiliśmy te pierwsze zakupy, 
które pamiętam do dziś, świeże pieczywo, masło, pyszna 
wędlina, ukrojona przez miłą panią ekspedientkę, tak samo 
nasz ulubiony ser żółty, warzywa do kanapek, pierwszy 

słoik kawy Nescafe, mleko do niej 
i drożdżówki na deser. Wiecie jaka to 
była radość? Nowy początek, wszyst-
ko pierwsze i tak dające szczęście. 
Uwielbiamy nasz Społem

6. Andrzej G.
Historia którą chcę opowiedzieć, zdarzyła się w zami-

erzchłych czasach. Kiedy nie śniło nam się o komputerach 
i telefonach komórkowych! A zamiast hipermarketów, 
na półkach sklepowych królowały: ocet i musztarda! 
A mega wyczynem było kupno papieru toaletowego! 
W mojej rodzinie się nie przelewało, a ja będąc małym 
chłopcem starałem się dołożyć małą cegiełkę do do-
mowego budżetu. Wtedy - inaczej niż dziś-można było 
zarobić na własne potrzeby sprzedając butelki i maku-
laturę. Właśnie po jednej z takich niezłych dla mnie 
transakcji wracałem do domu,aby oddać pieniądze 
Mamie. Jednak wcześniej postanowiłem kupić sobie or-
anżadę. I był to szczęśliwy traf, bo ekspedientka właśnie 
wtedy wystawiła do sprzedaży marmoladę w puszkach. 
Ponieważ byłem akurat przy forsie,to postanowiłem, 
że zrobię Mamie niespodziankę. Pieniędzy wystarczyło 
na dwie dwukilogramowe puszki. Ależ byłem z siebie 
dumny! W domu Mama się ucieszyła (choć nie była to 
radość przesadna). Bo przecież to jednak 4 kilo marmo-
lady! Jednak prawdziwy entuzjazm i radość wybuchły 
po otwarciu puszki! Okazało się, że w puszce nie było 
marmolady! Znajdowała się w niej natomiast-ni mniej, 
ni więcej- prawdziwa szynka konserwowa! Nie dość, że 
kupiona bez konieczności wystawania w wielogodzinnej 
kolejce! Ale także nabyta bez konieczności oddawania 
mięsnych kartek! Tych zakupów nie zapomnę do końca 
życia! 

Konkurs KZRSS Społem

Społem w pamięci

Z cyklu PROJEKT SPÓŁ-
DZIELNIA KZRSS Społem 
przedstawiamy kolejne działa-

nie w Projekcie IT – infrastruktura 
sprzedażowa.

W prezentowanych projektach 
szczególną uwagę zwracamy na 
atrakcyjność cenową oraz innowa-
cyjność techniczną działań. Staramy 
się proponować Państwu najnowo-
cześniejsze rozwiązania na rynku 
w celu poprawy organizacji pracy 
i obniżenia kosztów działalności.

Kompleksowe rozwiązania in-
frastruktury sprzedażowej to moż-
liwość zakupu i montażu nowocze-
snych narzędzi dla sieci handlowych 
obejmujących mobilne stanowiska 
kasowe, terminale POS wraz z pe-
ryferiami, kasy samoobsługowe oraz 
zaawansowany system IT do zarzą-
dzania sprzedażą. 

W ofercie znajdują się: terminale 
kasowe POS, kasy samoobsługowe, 
drukarki fiskalne online, czytniki ko-
dów kreskowych, wago-skanery, szu-
flady, serwery, oprogramowanie do 
zarządzania sprzedażą, rozwiązania 

mobilne w systemach kompletacji 
zamówień i inwentaryzacji, systemy 
elektronicznego obiegu dokumentów 
i inne systemy pozwalające na opty-
malizację działań poprzez automaty-
zację procesów.

Partnerem Projektu jest firma 
JANTAR, która wspiera uczestni-
ków Projektu we wszystkich fazach 
inwestycji: od projektu, przez inte-
grację aplikacji i urządzeń, szkole-
nia, wdrożenie i serwis. Firma działa 
w oparciu o 3 główne marki: Jservi-
ces – zaawansowane usługi IT, Jso-
ftware – tworzenie oprogramowania 
i Jlabels – produkcja etykiet.   

W ramach Projektu proponujemy 
również autorskie aplikacje Jretail 
czy Jshopper, które usprawniają oraz 
unowocześniają działanie placówek 
handlowych. Jako producent etykiet 
firma JANTAR oferuje etykiety sa-
moprzylepne m.in. do wag oraz kar-
tonowe cenówki. 

Główną korzyścią stosowania 
aplikacji mobilnej Jretail jest uspraw-
nienie procesów w sklepie - zarów-
no na zapleczu, jak i samej sprzeda-
ży. Można szybko i łatwo wykonać 

przyjęcie dostawy, przygotować za-
mówienie, wykonać inwentaryzację. 
Oprogramowanie mobilne Jretail po-
zwala na wygodne zweryfikowanie 
informacji o produkcie znajdującym 
się na półce, czy sprawdzanie jego 
dostępności. 

Jretail umożliwia szybki mobilny 
wydruk etykiety, aby uzupełnić bra-
kujące dane lub wymienić błędne in-
formacje. Ta funkcjonalność pozwala 
również na sprawne dokonywanie 
przecen produktów i organizowanie 
promocji.

Obecnie w ramach Projektu mo-
żemy zaproponować kolejne roz-
wiązanie, które umożliwi klientom 
samoobsługowe zakupy. Klienci po 
wejściu do sklepu, pobierają urządze-
nie Zebra PS20 wraz z dedykowaną 
aplikacją Jantar - Jshopper, dzięki 
temu mogą skanować samodzielnie 
i pakować produkty już podczas za-
kupów. Aplikacja pozwala na zapłatę 
na podstawie wygenerowanego kodu 
QR w kasie samoobsługowej, pay 
station czy kasie tradycyjnej.  

Skanowanie automatyczne jeszcze 
bardziej ułatwia zakupy i skraca czas 

pobytu w sklepie — bez długich ko-
lejek, stresu i opóźnień – eliminując 
porzucone koszyki i utracone szanse 
sprzedażowe. Zebra PS20 z aplika-
cją Jshopper nie tylko ułatwia funk-
cjonowanie klientowi w przestrzeni 
sklepowej, ale również usprawnia 
pracę personelu. Kompletowanie za-
mówień online, obsługa zamówień, 
Click&Collect, dostępności produk-
tów, uzupełnianie towaru na półkach, 
zarządzanie zapasami w czasie rze-
czywistym, udzielanie informacji 
o cenach czy weryfikacja promocji, 
to jedynie kilka z możliwych zasto-
sowań urządzenia.

Kasy samoobsługowe to rozwiąza-
nie, które pozwala zminimalizować 
kontakt klient-kasjer oraz zapewnia 
kupującym bezpieczne zachowanie 
odległości i samodzielne zakupy. Do-
datkowo instalacja kasy samoobsłu-
gowej pozwala na zapewnienie cią-
głości funkcjonowania sklepów przy 
czasowych brakach kadrowych. Naj-
bardziej popularny model kasy samo-
obsługowej NCR SelfServ Checkout 
Release 6 przyśpiesza czas obsługi 
klienta, co przekłada się na zmniej-
szenie kolejek i poprawę satysfakcji 
klientów. 

Zastosowanie kas samoobsługo-
wych wpływa również na możli-
we zmiany w profilu zatrudnienia 

w sklepie. W takim układzie pracow-
nicy, którzy dotychczas zajmowali 
się obsługą klienta na tradycyjnej li-
nii kas, mogą skupić swoją uwagę na 
innych działaniach, co może zwięk-
szyć atrakcyjność sklepu i poprawić 
jakość obsługi klienta. 

Zastosowanie nowoczesnych roz-
wiązań infrastruktury sprzedażowej 
istotnie wpływa na pozytywny wize-
runek sklepów.

KZRSS „Społem” we współpracy 
z firmą JANTAR uzyskał w trakcie 
negocjacji bardzo korzystne warunki 
cenowe na poszczególne elementy 
wyposażenia sklepów. Oferta została 
przygotowana z myślą o spółdziel-
niach zrzeszonych w Związku i jest 
konkurencyjna w stosunku do warun-
ków występujących na rynku. 

Zapraszamy spółdzielnie, które 
jeszcze nie uczestniczą w Projekcie 
IT - infrastruktura sprzedażowa 
do zapoznania się ze szczegółowy-
mi warunkami przystąpienia do 
tego działania.

Kontakt: 
–  Szymon Fabisiak –  

nr tel.: 602 394 362, 
 szymon.fabisiak@spolem.org.pl

–  Arkadiusz Stachańczyk –  
nr tel.: 601 811 403,  
astachanczyk@jantar.pl

KZRSS Społem

Projekt IT – Infrastruktura sprzedażowa

Wielkanoc

2021
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– Nasze kury słuchają 
głównie muzyki klasycznej, 
np. Mozarta i Wagnera. 
Skuteczność słuchania mu-
zyki przez kury została na-
ukowo przebadana. Opie-
ramy się na współpracy 
z inżynierami biotechnicz-
nymi – wyjaśnia ADRIAN 
GROTEK, właściciel kilku 
firm związanych z Halą Mi-
rowską, m.in. Jaja Łowic-
kie, Grotek Bracia, sklepy 
zoologiczne Dracula.

– W jaki sposób wybrać 
smaczne jaja na Wielkanocny 
stół?

– Jeżeli wybieramy jaja do spo-
życia, to najważniejsza jest ich 
świeżość. Jak rozpoznać czy jest 
świeże? Należy je rozbić i zoba-
czyć, czy ma trzy warstwy – dwie 
warstwy białka i półkuliste żółt-
ko. To niepowtarzalny znak, że 
jajko jest świeże. Wszystkie jaj-
ka, czy to Owsiane, czy Łowickie, 
dostępne pod Halą Mirowską, ku-
powane każdego tygodnia przez 
tysiące klientów, mają właśnie 
te cechy. Dlatego coraz więcej 
warszawiaków przychodzi do nas 
na zakupy. Staliśmy się znanym 
miejscem nie tylko dla indywi-
dualnych klientów, ale także dla 
restauratorów i hotelarzy. Zaopa-
trujemy już ponad sto najlepszych 
hoteli i restauracji w Polsce. Za-

opatrujemy także ponad 100 skle-
pów ekologicznych w Warszawie, 
jak np. „Delikatesy 13 Vitkac” 
w Domu Handlowym Vitkac. 
Zaopatrujemy też najdroższy ho-
tel w Polsce - Hotel Warszawa. 
Dlatego właśnie świeżość jest dla 
nas bardzo ważna. Bardzo ważny 
jest też rodzaj karmienia kur. To 
wszystko powoduje, że nasze jaj-
ka są wyjątkowe.

– Czy da się rozróżnić, na ja-
kie konkretnie potrawy najlep-
szy jest dany rodzaj jajka? 

– Od wielu lat wiodący szefo-
wie kuchni używają do swoich 

potraw naszych jajek. I dzielą się 
z nami opiniami, na temat, które 
jajka najbardziej pasują do danej 
potrawy. Na przykład szef kuchni 
znanej warszawskiej restauracji 
„Mąka i woda”, którą zaopatruje-
my w nasze jajka, używa ich do 
robienia włoskich past. I twierdzi, 
że najlepsze do tego są akurat 
jajka z ciemnym żółtkiem. Odpo-
wiadając na pytanie, czy konkret-
ne jajka są najlepsze do konkret-
nych potraw, to tak. Uzależnione 
to jest od wielkości, koloru żółt-
ka, sposobu karmienia kury - to 
wszystko ma potem wpływ na 
smak danej potrawy. Np. restau-
racja „Flaming” przy Pałacu 
Prezydenckim oferuje śniadania 
z naszych Jajek Owsianych. Jaj-
ka Owsiane są bardzo popularne 
do użycia przy przygotowywaniu 
śniadań.

– Jakie rodzaje jajek możemy 
kupić przy Hali Mirowskiej?

– Mamy np. opatentowane Jaj-
ka Owsiane. Owsiane, to znaczy, 

że kura je opatentowaną paszę 
owsianą i przez to jajko ma lep-
szy smak, jest świeże, a oprócz 
tego jest opieczętowane opaten-
towanym znakiem towarowym 
nadanym przez Urząd Patentowy. 
Jajka mają stempel w kształcie 
czerwonej korony i to jest niepo-
wtarzalny znak, że jest to orygi-
nalne Jajko Owsiane, które stwo-
rzyliśmy w 2015 roku. Oprócz 
tego mamy jeszcze Jajka Łowic-
kie, również z opatentowanym 
znakiem towarowym. Mamy jaj-
ka nie od kur, czyli jajka strusie, 
perlicze, gęsie i kacze. Kolejny 
rodzaj, to jajka biodynamiczne. 
To jajka, które pochodzą od kur 
karmionych zgodnie z fazami 
księżyca. Są one także nazywa-
ne jajkami „Grotek S”. Mamy 
również jajka „Aurum”, czyli 
takie, gdzie jest domieszka złota 
w środku, a dodatkowo kury słu-
chają muzyki. 

– Naprawdę kury słuchają 
muzyki?

– Tak, nasze kury słuchają 
głównie muzyki klasycznej, np. 
Mozarta i Wagnera. Skuteczność 
słuchania muzyki przez kury zo-
stała naukowo przebadana. Opie-
ramy się na współpracy z inżynie-
rami biotechnicznymi. Dążymy 
do tego, by stać się firmą biotech-
nologiczną, ponieważ doszliśmy 
do wniosku, że jajko może poten-
cjalnie powstawać bez użycia kur. 
Pracujemy nad tym, gdyż obecny 
sposób produkcji jaj na całym 
świecie staje się mało efektywny, 
ponieważ jedna kura zużywa 200 

litrów wody, by mogło powstać 
jedno jajko. Ale to nie koniec. 
Pracujemy także nad powstaniem 
jajka wegańskiego, robionego 
z protein fasoli mung i soi czar-
nej. Naszym celem jest, by stwo-
rzyć jajko z XXII wieku. 

– Czy macie sprawdzonych 
dostawców, czy sami zajmujecie 
się produkcją jaj?

– W większości sami produ-
kujemy jajka, gdyż prowadzimy 
również swoją działalność rolną. 

Ale oprócz tego mamy swoich za-
ufanych partnerów, którzy od lat 
prowadzą własne fermy i zaopa-
trują nas w jajka. Ale jest to tak 
naprawdę jedynie mała część na-
szego asortymentu, gdyż znaczną 
większość jaj mamy własnej pro-
dukcji.

– W 2019 roku głośna była 
historia o japońskiej parze 
książęcej, która przy okazji wi-
zyty w Warszawie, odwiedziła 
wasze stoisko z jajkami w Hali 
Mirowskiej. Jak to się stało, że 
para książęca zainteresowała 
się akurat Wami?

– Dyrektor Hali Mirowskiej 
pan Bogusław Pieńkowski jest 
zaprzyjaźniony z japońską parą 
książęcą, która co kilka lat od-
wiedza Halę. Książę Akishi-
no jest zoologiem i zajmuje się 
zwierzętami i kurami. Dlate-
go był bardzo zainteresowany 
naszymi nowymi odkryciami 
i przez to został oprowadzony 
po wszystkich naszych sklepach 
w Hali. Odpowiedziałem na jego 
wszystkie pytania odnośnie cho-
wu i technologii. Książe był bar-
dzo zadowolony i zrobił sobie 
bardzo dużo notatek. 

– Od jak dawna Pana rodzina 
związana jest ze Społem?

– Moja rodzina ze Społem 
związana jest już od dwudziesto-
lecia międzywojennego. Wów-
czas moja prababcia Irena Gro-
tek pod Warszawą miała jedną 
z największych na Mazowszu 
plantacji kwiatów i roślin. Wła-
śnie te kwiaty były sprzedawane 
pod Halą Mirowską. I od tego 
czasu rodzina Grotek związa-
na jest z Halą Mirowską. Wiąże 
się z tym również wiele historii, 
które słyszałem, a które są prze-
kazywane z pokolenia na po-
kolenie. Jedna z nich opowiada 
o tym, że w czasie niemieckiej 
okupacji, warszawskie ulice pa-
trolowali niemieccy strażnicy, 
którzy kontrolowali nielegal-
nych sprzedawców. Tragarze na-
uczeni doświadczeniem, dosłow-
nie w kilka minut byli w stanie 
wszystkie swoje towary znieść 

do piwnicy pod Halą Mirowską. 
I gdy strażnicy przychodzili do 
Hali, w środku nie było już żad-
nych towarów. 

Po wojnie rodzinne tradycje 
były kontynuowane. A w między-
czasie Społem zostało właścicie-
lem Hali Mirowskiej. Obecnie 
już czwarte pokolenie naszej ro-
dziny związane jest z Halą. I nie 

ukrywam, że od zeszłego roku 
staramy się, by uczcić tę współ-
pracę tym, by stać się jednymi ze 
współudziałowców WSS Śród-
mieście. Chcemy kontynuować tę 
tradycję i pragniemy, by kolejne 
pokolenia naszej rodziny były 
związane ze Społem. 

– A jak obecnie układa się 
Wasza współpraca z dyrekcją 
Hali Mirowskiej i panią prezes 
WSS Śródmieście Anną Tyl-
kowską?

– Chciałbym bardzo podzięko-
wać za dotychczasową współpra-
cę i serdecznie pochwalić dwie 
osoby związane z Halą Mirow-
ską. Chciałbym bardzo wyróżnić 
pana Bogusława Pieńkowskiego, 
dyrektora Hali. Bardzo dobrze 
układa nam się współpraca z pa-
nem dyrektorem. Druga osoba to 
pani Elżbieta Szkiela, która bar-
dzo dobrze zarządza zasobami 
ludzkimi i całą organizacją. Bar-
dzo chciałbym pochwalić tę dwie 
osoby. Z kolei jeśli chodzi o WSS 
Śródmieście, to mam nadzieje 
i jestem głęboko przekonany, że 
współpraca z panią prezes Anną 
Tylkowską będzie nam się bar-
dzo dobrze układała. Myślę, że 
jeśli zarząd spółdzielni i dyrekcja 
Hali w dalszym stopniu będą tak 
dobrze działać i wykorzystywać 
pełen potencjał tego miejsca, to 
przed nami wszystkimi maluje się 
bardzo duży sukces.

Rozmawiał: 
 MATEUSZ DAMOŃSKI

Od redakcji:

Na początku lat 90. w renomo-
wanym czasopiśmie naukowym 
„Nature” ukazał się artykuł ba-
daczy z University of California, 
z którego wynikało, że już po 10 
minutach słuchania jednej z sonat 
Mozarta u studentów poprawia 
się rozumowanie przestrzenne. 
Dowiodły tego testy sprawnościo-
we, w których wspomniana wyżej 
grupa studentów wypadała lepiej 
niż studenci słuchający taśm re-
laksacyjnych czy też relaksują-
cy się w ciszy. I choć badanie to 
dotyczyło tylko jednej, banalnej 
czynności - jaką było składanie 
i cięcie kartek - oraz nie wynika-
ło z niego, że uzyskiwana popra-
wa zdolności przestrzennych jest 
trwała, to jednak jego wyniki zo-
stały bardzo nagłośnione. 

I tak właśnie narodził się tzw. 
„efekt Mozarta”, a więc domnie-
many fakt usprawniania inteligen-
cji pod wpływem muzyki klasycz-
nej. A co może mieć wspólnego 
Mozart i jego efekt z kurami i jaj-
kami? Więcej niż mogłoby się nam 
wydawać. Firma naszego rozmów-
cy postanowiła bowiem stworzyć 
swoim kurom bardzo luksusowe 
warunki, by potem sprzedawać ich 
jajka. I tak kury słuchają muzyki 
klasycznej, nie tylko Mozarta, ale 
też Wagnera, by potem dawać nam 
przepyszne jajka. 

Kto ich jeszcze nie skoszto-
wał, tego zapraszamy do skle-
pów, których właścicielem jest 
Adrian Grotek. Szczególnie te-
raz, w okresie wielkanocnym 
sprzedaż jajek jest wzmożona. 
Kto z nas bowiem zasiadając do 
stołu nie zajada barszczu białego 
lub żurku z jajem, jajek faszero-
wanych, czy przeróżnych sałatek 
z jajkami. Każdego z naszych 
Czytelników zachęcamy więc, by 
w okresie świątecznym, a także 
w przecież tak ciężkich czasach 
pandemicznych, dokonał wielka-
nocnych zakupów w Hali Mirow-
skiej i na targowisku, jak również 
we wszystkich innych placów-
kach spod szyldu „Społem”. We-
sołych Świąt i smacznego!

Jaja na Wielkanoc 
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Przedstawiamy postać na-
szego narodowego wieszcza 
Stefana Żeromskiego, który 

w najbardziej twórczym okresie 
swego życia brał czynny udział 
w budowie szerokiego ruchu ko-
operatyzmu/spółdzielczości spo-
żywców na ziemiach polskich. 

TWÓRCA NAZWy  
„SPOŁEM” 

Na początku XX wieku ruch ten 
odegrał istotną rolę dla odzyskania 
niepodległości Polski oraz odbu-
dowy naszej państwowości po 123 
latach niewoli. Niektórzy z liderów 
tego ruchu, przyjaciół Żeromskie-
go, byli pierwowzorami postaci 
jego słynnych powieści. A sam 
wielki pisarz, zwany „sumieniem 
narodu”, został prawdziwym „oj-
cem chrzestnym” spółdzielczości 
„Społem”, gdyż w 1906 r. nadał 
tę nazwę tygodnikowi, który pro-
pagował zakładanie i rozwój spół-
dzielni spożywców. 

Należy wspomnieć, że początko-
wo nazwa ta była pisana, jako za-
wołanie, z wykrzyknikiem: „SPO-
ŁEM!”. W takiej formie pojawiła 
się też od 1920 r. na towarach pro-
dukowanych w zakładach wytwór-
czych związku spółdzielni spożyw-
czych i towarach importowanych 
przez związek z zagranicy.

W niedawnym, ubiegłorocznym 
wywiadzie dla portalu merkuriusz.
com.pl z 16 czerwca ubr., prezes 
PSS Poznań Grażyna Raniewicz
-Lis tak przypomina anegdotycznie 
powstanie tego wyjątkowego ha-
sła: „Co ciekawe, nazwę tę wymy-
ślił w 1906 roku Stefan Żeromski. 
Wychowywany był w otwartym 
intelektualnie domu, do którego co 
niedzielę zapraszani byli goście. 
Ojciec Żeromskiego zawsze ma-
wiał: “Siądźmy społem do stołu!”. 
Mały Stefan to słyszał, a później 
nazwał tak czasopismo. To bardzo 
ładne. Bo “społem” znaczy “ra-
zem”. A bycie razem, to bycie na 
dobre i na złe. I tak działają spół-
dzielcy. Gdybyśmy nie byli razem, 
nie przetrwalibyśmy. Zwłaszcza 
tych ostatnich trzydziestu lat.” 

Nieoceniony kronikarz dziejów 
„Społem”, Kazimierz Bendkow-
ski, tak charakteryzował to pier-
wotne zawołanie, które z czasem 
przyjęły spółdzielnie spożywców, 
ich związek i marka: „Tytuł cza-
sopisma odwołuje się do staro-
polskiego zawołania „społem!” 
– razem, czyli do wspólnej dzia-
łalności, której nadrzędnym celem 
jest wspólne dobro. Sądzić nale-
ży, że nazwa „Społem” wzięła się 
z propagowanej przez spółdzielców 
idei współdziałania, a jednocześnie 
z faktu, iż wówczas pod zaborami 
budziła i jednoczyła siły polskiego 
narodu.”

Jednocześnie za-
znacza: „To ewene-
ment w skali kraju, 
a może i świata, że 
od nazwy spółdziel-
czego czasopisma 
„Społem” wzięły 
swój początek nazwa 
znaku towarowego, 
nazwy poszczegól-
nych spółdzielni oraz 
nazwa krajowej or-
ganizacji spółdzielni 
spożywców, a także 
inne spółdzielcze 
podmioty, a nie od-
wrotnie.” Dodaje 
też, iż: „W spółdziel-
czości spożywców, 
oprócz słownego 

znaku „Społem”, w 1911 r. pojawił 

się znak graficzny przedstawia-
jący grupę ludzi popychających 
kulę ziemską.” Potem znak ten 
powszechnie stosowano w handlu 
i reklamie. Jednocześnie wyodręb-
niono z niego samo słowo „Spo-
łem”, pisane dotąd pochyło popu-
larną „pisanką”. 
PISARZ – KOOPERATySTA

Tygodnik „Społem” był wyda-
wany przez Towarzystwo Koopera-
tystów, które założyli początkowo 
jako tajną organizację w zaborze 
rosyjskim, późniejsi redaktorzy 
czasopisma i przywódcy związ-
ku społemowskiego. Jako „ojciec 
chrzestny” ruchu społemowskie-
go, jeszcze w okresie zaborów, 28 
sierpnia 1915 roku, podczas swo-
jego odczytu w Zakopanem, Że-
romski tak wspominał narodziny 
czasopisma, a potem potęgi spół-
dzielczości „Społem”: 

„…Podczas rozgwarów roku 
1905 byłem obecny w małym po-
koju na ulicy Chmielnej w Warsza-
wie, gdzie czterej panowie, mniej 
wykwintnie ubrani, zakładali re-
dakcję „SPOŁEM!” z zamiarem 
szerzenia w kraju ruchu koope-
racyjnego. Dzisiaj – ci sami jego-
moście mają poza sobą ogromne 
społeczne zjawisko, kilkaset zorga-
nizowanych kooperatyw spożyw-
czych, sklepy i składnice centralne. 
Mają nade wszystko zastępy fana-
tycznych zwolenników wśród ludu, 
robotników, drobnomieszczaństwa 
i uświadomionej inteligencji, to 
znaczy – NOWĄ ZORGANIZO-
WANĄ SIŁĘ NARODOWĄ.”

Ci czterej panowie „mniej wy-
kwintnie ubrani”, to grono przyja-
ciół Żeromskiego, doświadczonych 
wcześniej antycarskich konspira-
torów. To bliski współpracownik 
w PPS Józefa Piłsudskiego, póź-
niejszy drugi prezydent RP Sta-
nisław Wojciechowski oraz także 
towarzysze walki o niepodległość - 
ekonomista Romuald Mielczarski, 
filozof i psycholog Edward Abra-
mowski i szwagier Żeromskiego, 
lekarz psychiatra Rafał Radziwiłło-
wicz. Stanowili trzon Towarzystwa 
Kooperatystów, którego aktywnym 
członkiem i współpracownikiem 
został Stefan Żeromski. Wojcie-
chowski i Mielczarski zostali po-
tem pierwszymi prezesami Związ-

ku Spółdzielni, który w 1935 r. 
także przyjął nazwę „Społem”.

Panowie ci, często ścigani przez 
rosyjskiego zaborcę, aresztowa-
ni i zsyłani, czasem spotykali się 
na emigracji w Londynie, Paryżu, 
Zurichu, m.in. na zjazdach PPS. 
W szwajcarskim Rapperswilu na-
wet wymieniali się w pracy, jak 
Żeromski z Mielczarskim w 1896 r. 
w Muzeum Narodowym Polskim. 
Obaj poznali się wcześniej w wieku 
gimnazjalnym w Warszawie. 

Edward Abramowski, to pier-
wowzór postaci Szymona Gajow-
ca w powieści „Przedwiośnie”, 
wolnomularz. Zetknęli się z Że-
romskim w Szwajcarii, a potem 
pisarz z jego inspiracji zainicjo-

wał Uniwersytet Ludowy i kur-
sy rzemieślnicze. Rafał Radzi-
wiłłowicz, psychiatra, to jeden 
z mistrzów masonerii polskiej. 
Pomagał w symulacji choroby 
psychicznej przez Józefa Piłsud-
skiego podczas jego więzienia 
w Cytadeli w 1900 roku. Podobno 
Radziwiłłowicz był pierwowzo-
rem postaci doktora Judyma. 

Mało kto wie, że pod koniec 1908 
roku Żeromski i jego szwagier Ra-
dziwiłłowicz (jego siostra Oktawia 
została żoną Żeromskiego) złożyli 
propozycję Józefowi Piłsudskiemu 
wstąpienia do wolnomularstwa, 
lecz on nie skorzystał z zaprosze-
nia i delegował wtedy tylko kilku 
swoich oficerów do tej organizacji. 

W sumie należy stwierdzić, że 
na początku XX wieku, zarówno 
w okresie zaborów i konspiracyj-
nej walki z caratem, jak i po odzy-
skaniu niepodległości, spółdzielcy 
wraz z Żeromskim dźwigali Pola-
ków z materialnego i duchowego 
upadku oraz kształtowali poczucie 
odpowiedzialności obywatelskiej 
w spółdzielniach, będących szko-
łą samorządności i gospodarności. 
Nasz znakomity pisarz był wów-
czas orędownikiem obywatelskich 
postaw i działania oraz spółdziel-
czości, m.in. w publicystyce oraz 

licznych odczytach w całym 
kraju. 

Nieprzypadkowo, nasz naj-
znamienitszy społemowiec, 
jeden z pierwszych przywód-
ców związku spółdzielni, już 
jako późniejszy Prezydent 
RP Stanisław Wojciechowski, 
w uznaniu wyjątkowych, wy-
bitnych zasług Stefana Żerom-
skiego, przydzielił mu wraz 
z rodziną w 1924 r. trzypoko-
jowe mieszkanie na drugim 
piętrze Zamku Królewskiego 
w Warszawie.
PISARZ – OByWATEL

Stefan Żeromski, urodzo-
ny w roku upadku Powstania 
Styczniowego, 14 paździer-
nika 1864 r. w Strawczynie 

k/Kielc, wychował 
się w zubożałej, pa-
triotycznej rodzinie 
szlacheckiej Wincen-
tego Żeromskiego 
herbu Jelita i Józefy 
z Katerlów Żerom-
skiej, zamieszkałych 
w Ciekotach w Gó-
rach Świętokrzyskich. 
Jego ojciec był dzier-
żawcą folwarków 
i wspierał powstań-
ców styczniowych. 

Wcześnie w mło-
dości stracił oboje 
rodziców i zatrudniał 
się jako guwerner 
i korepetytor w do-
mach ziemiańskich. 
Ukończył gimnazjum 
w Kielcach i od roku 
1889 jego pierwsze 
utwory ukazywały się 
na łamach Tygodnika 
Powszechnego, Gło-

su, Nowej Reformy. 
Swe utwory publiko-

wał także pod nazwiskami Józef 
Katerla, Maurycy Zych, Stefan 
Omżerski. 

W 1890 roku Żeromski przenosi 
się do Nałęczowa, gdzie dalej zaj-
muje się udzielaniem korepetycji. 
Jak podaje Muzeum Narodowe 
w Kielcach, tu, dzięki Bolesławo-
wi Prusowi poznał Oktawię z Ra-
dziwiłłowiczów Rodkiewiczową, 
kobietę, która w 1892 roku została 
jego żoną. W 1892 roku przebywał 
krótko w Zurychu, Wiedniu, Pradze 
i Krakowie.  

Dzięki staraniom Oktawii oraz 
jej rodziny otworzyła się przed 
pisarzem perspektywa osiedlenia 
się w Szwajcarii, w Rapperswilu, 
gdzie znajdowało się emigracyjne 
Muzeum Narodowe Polskie, w któ-
rym to pisarz objął posadę biblio-
tekarza. Pracował nad skatalogo-
waniem dzieł dotyczących Adama 
Mickiewicza i Tadeusza Kościusz-
ki. W Rapperswilu poznał m.in. 
Gabriela Narutowicza i Edwarda 
Abramowskiego. 

W 1897 otrzymuje posadę w Bi-
bliotece Ordynacji Zamoyskich 
i przenosi się z rodziną do Warsza-
wy. Od 1905 roku literat przebywa 
w Nałęczowie, gdzie obok pracy 
literackiej poświęca się działalności 
społecznej. Był inicjatorem założe-

nia Uniwersytetu Ludowego, a tak-
że kursów dokształcających i  teatru 
ludowego. To z jego inicjatywy po-
wstało w 1906 roku Towarzystwo 
Szerzenia Oświaty „Światło”. 

W 1909 roku wyjechał z rodziną 
do Paryża, gdzie mieszkał trzy lata. 
W tych latach był bardzo aktyw-
ny nie tylko literacko. Gdy wrócił 
znów do kraju, przebywał w Za-
kopanem, Krakowie i Nałęczowie. 
W okresie pierwszej wojny świato-
wej pisarz pełnił m.in. funkcję ofi-
cera w krakowskim departamencie 
wojskowym Naczelnego Komitetu 
Narodowego, zastępcy sekretarza 
w Naczelnym Komitecie Zakopiań-
skim. W roku 1918 został wybrany 
prezydentem Rzeczypospolitej Za-
kopiańskiej. 

Po odzyskaniu niepodległości 
Żeromski powrócił do Warsza-
wy, kupił dom w Konstancinie. 
Podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej w 1920 pracował w Wydziale 
Propagandy Armii Ochotniczej[. 
22 października 1920 roku został 
członkiem Obywatelskiego Ko-
mitetu Wykonawczego Obrony 
Państwa. W 1920 roku został też 
wybrany prezesem Związku Zawo-
dowych Literatów Polskich. 

Potem, wraz z Janem Kaspro-
wiczem i Władysławem Kozic-
kim uczestniczył aktywnie w akcji 
plebiscytowej na Powiślu, Warmii 
i Mazurach. Agitował za Polską 
m.in. w Iławie, Suszu, Prabutach, 
Kwidzynie, Sztumie, Grudziądzu 
i wielu innych miejscowościach.

Był nie tylko miłośnikiem pol-
skich gór, ale i polskiego morza, 
gdzie na wybrzeżu też czasowo 
mieszkał i tworzył. Przewodniczył 
Towarzystwu Przyjaciół Pomorza. 
W 1922 roku ukazała się powieść 
Wiatr od morza, za którą otrzymał 
Państwową Nagrodę Literacką, 
a w 1924 roku powieść Przedwio-
śnie. Był czterokrotnie nominowa-
ny do Nagrody Nobla. Tuż przed 
śmiercią, w 1925 roku z inicjaty-
wy Stefana Żeromskiego powstaje 
polski oddział PEN Clubu, którego 
pisarz zostaje prezesem. 

Zmarł 20 listopada 1925 roku 
i jest pochowany na Cmenta-
rzu Ewangelicko-Augsburskim 
w Warszawie przy ul. Żytniej, 
w kwaterze F4. 

DARIUSZ GIERyCZ

Nasz „Ojciec Chrzestny” 
STEFAN ŻEROMSKI

Żeromski w Rapperswilu, mapz.org

W latach gimnazjalnych.

Plakietka brązowa Józefa Aumillera. Mennica 
Państwowa 1926 r.
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Znów sytuacja epidemicz-
na, a za nią włodarze, 
fundują części z nas za-

mknięcie w domach, a innej 
części - podwyższoną czujność 
w bezpośredniej pracy z klien-
tem. Minął rok od początku 
epidemii i nic dziwnego, że do-
minującym stanem, w jakim się 
znajdujemy, jest niepewność. 
Co można z nią począć?

Huśtawka nakazów i zakazów 
ma prawo dać w kość. Przecież nie 
dalej, jak zeszłego lata na zewnątrz 
można było przebywać z odsłonię-
tą twarzą i – o ile zdrowie oraz stan 
powietrza na to pozwalał – oddy-
chać pełną piersią. Dziś, mimo że 
mamy wiosnę, rząd rekomenduje 
siedzenie w domach tym, którzy 
mogą sobie pozwolić na pracę przy 
komputerze lub telefonie. „A co 

z nami? To już rok! Co będzie da-
lej?” - pomyśli niejeden z nas.

Otóż niepewność to stan, 
w którym człowiek żyje i działa 
od zarania swego istnienia. Po 
prostu teraz boleśnie sobie o tym 
przypominamy. Aby móc mimo 
wszystko radzić sobie, ludzie 
wykształcili wiele mechanizmów 
przystosowawczych. Jednym 
z nich już się tu zajmowaliśmy, 
to skłonność umysłu do czujności 
i „szukania wroga”. Najłatwiej 
zauważyć to w codziennej pracy. 

Klient zadowolony rzadko ob-
jawi swoją opinię na głos. Po pro-
stu uznaje, że tak właśnie ma być: 
za każdym razem ma dostać w na-
szej placówce produkty, których 
szukał, zawsze w promocyjnej 
cenie i z życzliwym uśmiechem 
sprzedawcy. Kiedy któraś z tych 
potrzeb nie zostanie zaspokojona, 
nasz gość nieraz chętnie wyraża 
głośno niezadowolenie. Z nauko-

wego punktu widzenia wygląda 
to tak, że jego umysł „wreszcie” 
przyłapał wroga – tryumfuje, bo 
znalazł wadę, na którą stale, a nie-
świadomie się nastawia.

Mając wiedzę o tym mechani-
zmie, możemy starać się rozbroić 
niepewność. Jak? Szukając wy-
starczająco dobrych zjawisk: „Co 

prawda dziś kierowca autobusu 
odjechał mi sprzed nosa, ale za 
to wczoraj dostałam pochwałę od 
kierowniczki”, „lekarz odwołał 
moją wizytę, ale akurat przed dru-
gim terminem mają odkażać całą 
przychodnię, więc jest mniejsze 
ryzyko, że złapię tam wirusa” itp. 

Chętnie nadużywana przez 
ludzki mózg strategia „tak, ale...” 
może służyć nie tylko wyłapy-
waniu negatywów. Zastosowana 

świadomie i celowo posłuży nam 
jako lep na niewielkie, lecz popra-
wiające humor korzyści. Ich „ko-
lekcjonowanie” daje nam z kolei 
poczucie, że coś idzie w dobrym 
kierunku, niepewność częściowo 
udaje się zniwelować.

Inny sposób, to radzenie sobie 
z natłokiem negatywnych myśli – 

tak zwaną ruminacją. Ktoś mądry 
powiedział kiedyś, że myślenie 
rzadko poprawa mu nastrój, a dzia-
łanie zazwyczaj tak. To psycholo-
giczny strzał w dziesiątkę – myśli 
są naszym odzwierciedleniem 
rzeczywistości, nie samą rzeczy-
wistością. Ulegając katastroficz-
nym rozważaniom, nie zmienimy 
otoczenia, podejmując aktywność 
– jak najbardziej. Działanie, choć-
by drobnymi krokami, wzmacnia 
poczucie sprawczości.

Załóżmy, że spadła na nas jak 
grom wiadomość o chorobie ko-
goś z najbliższej rodziny. Wieść 
może zadziałać paraliżująco, ode-
brać siły, unieruchomić i zmusić 
do nawału myśli w rodzaju: „i co 
teraz będzie?”, „już po wszyst-
kim, ona/on z tego nie wyjdzie”. 
Możemy jednak dokonać świa-
domego wyboru i, biorąc głęboki 
oddech, zaplanować działania: co 
zrobić w pierwszym rzędzie? Do 
kogo zadzwonić z tą wiadomo-
ścią? Pojechać gdzieś, czy zacze-
kać? Kto spośród znajomych już 
chorował, zna ścieżkę leczenia 
i udzieli wskazówek? Kto najle-
piej umie nas wesprzeć, gdy się 
martwimy? 

Sprawczość bowiem, to pew-
ność, że ma się moc, bo choćby 
waliło się i paliło, my zdołaliśmy 
coś przedsięwziąć i o tyle, o ile 
możemy, mamy kontrolę nad na-
szym życiem.

MONIKA KARPOWICZ

Niepewność

Jak piszą Wiadomości Handlo-
we z 19 marca br., polscy kon-
sumenci podczas zakupów 

wciąż kierują się przede wszyst-
kim ceną i jakością produktów, 
ale coraz częściej zwracają uwagę 
na pochodzenie produktów – po-
nad połowa chętniej kupuje krajo-
we niż z importu. Badania poka-
zują, że patriotyzm konsumencki 
wzmacnia pandemia COVID-19. 
Problem w tym, że nie zawsze 
wiadomo, które marki są rzeczy-
wiście polskie, a które należą do 
zagranicznych koncernów.

Pandemia sprawiła, że co pią-
ty Polak częściej niż dotychczas 
decydował się na zakup żywności 
wyprodukowanej w kraju – wyni-
ka z badań ARC Rynek i Opinia. 
Deloitte wskazuje natomiast, że 
53 proc. z nas w czasie pandemii 
jest gotowych zapłacić więcej 
za produkty lokalne, nawet jeże-
li w ofercie sklepu były też tańsze, 
zagraniczne alternatywy. Kra-
jowi konsumenci w coraz więk-

szym stopniu zwracają uwagę na 
to, czy kupując dany produkt, 
wspierają rodzimą gospodarkę. 
To może stanowić dla niej ważny 
impuls w walce z obecnym kryzy-
sem gospodarczym. Nie zawsze 
konsumenci wiedzą jednak, któ-
re marki są rzeczywiście oparte 

na polskim kapitale, a które nale-
żą do zagranicznych koncernów.

– Patriotyzm konsumencki 
często polega dziś na preferowa-
niu konkretnych przedsiębiorstw, 
marek narodowych i regional-
nych – mówi agencji informacyj-
nej Newseria Biznes dr hab. Da-
niel Puciato, profesor Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

– Najwyższy poziom patrioty-
zmu gospodarczego panuje w kra-
jach najwyżej rozwiniętych gospo-
darczo. Dla przeciętnego Niemca, 
Francuza, Japończyka czy miesz-
kańca Skandynawii jest rzeczą 
oczywistą, że należy kupować 
produkty krajowe. Konsumen-

tów wspiera w tym również po-
lityka gospodarcza realizowana 
w tych krajach i różne narzędzia 
ukierunkowane na rozwój pa-
triotyzmu gospodarczego. To np. 
tworzenie instytucji, które mają 
wspierać krajowe przedsiębior-
stwa, czy warunki przetargów pu-

blicznych, które preferują firmy 
krajowe, głównie lokalne. Jednak 
przede wszystkim jest to eduka-
cja konsumencka, która w tych 
krajach zaczyna się już od przed-
szkola – wskazuje dr hab. Daniel 
Puciato.

Badania pokazują, że patrio-
tyzm konsumencki wśród Pola-
ków wzmocniła pandemia CO-
VID-19. W badaniu ARC Rynek 
i Opinia dla SGGW 39 proc. przy-
znało, że w obliczu rozprzestrze-
niania się koronawirusa zwięk-
szyło zakupy żywności, a co piąty 
Polak częściej niż dotychczas de-
cydował się na zakup żywno-
ści wyprodukowanej w Polsce. 

Z kolei według lipcowego raportu 
Open Research („Patriotyzm kon-
sumencki Polaków 2020”) pocho-
dzeniem kupowanych produktów 
interesowało się aż 91 proc. pol-
skich konsumentów, a 96 proc. 
zaczęło częściej sprawdzać, skąd 
pochodzi produkt, który wkładają 
do koszyka. Ten czynnik ma duże 
znaczenie zwłaszcza w kategorii 
spożywczej i w grupie młodszych 
konsumentów, w wieku 20–30 
lat.

Deloitte zwraca z kolei uwagę, 
że w czasie pandemii ponad poło-
wa (53 proc.) Polaków była goto-
wa kupić produkty lokalne, nawet 
jeżeli w ofercie sklepu znalazły 
się tańsze, lecz zagraniczne alter-
natywy. Według analityków ten 
trend będzie nabierać znaczenia, 
a konsumenci będą zwracać coraz 
większą uwagę na to, aby ścież-
ka, którą przebył produkt, zanim 
trafił na sklepową półkę, była jak 
najkrótsza („Global State of the 
Consumer Tracker”).

– Patriotyzm gospodarczy ma 
bardzo ważny wpływ na rozwój 
gospodarki. W przypadku zaku-
pu dóbr importowanych znacz-
na część środków finansowych 

wycieka za granicę w postaci 
zysków, podatków czy opłat li-
cencyjnych. W kraju zostaje 
tylko część, np. pensje dla pra-
cowników, którzy sprzedają pro-
dukty, albo takie podatki, których 
nie można uniknąć. Natomiast 
w przypadku zakupu dóbr kra-
jowych całość środków zostaje 
w polskiej gospodarce i napędza 
jej rozwój. Przedsiębiorcy mogą 
dzięki temu zwiększać zatrudnie-
nie, podnosić płace i inwestować 
w swoje firmy, co sprawia, że 
stają się bardziej konkurencyjne 
na międzynarodowych rynkach 
– podkreśla profesor wrocław-
skiej WSB.

Z analiz firmy doradczo-audy-
torskiej Grant Thornton wynika, 
że w przypadku produktów i usług 
spełniających dwa kryteria „polsko-
ści” – czyli wytwarzanych w kraju 
i przez firmy z rodzimym kapita-
łem – w Polsce pozostaje aż 79 gr 
na każdy wydany 1 zł. Natomiast 
dla produktów w pełni zagranicz-
nych (wytwarzanych za granicą, 
przez firmę zagraniczną) z 1 zł po-
zostaje w Polsce tylko 25 gr.

Opr. Red.

Wzmocniony patriotyzm

Dzisiaj, w dobie pandemii, 
duże imprezy handlowe siłą rze-
czy musiały zniknąć. Pandemia 
jednak kiedyś minie, a wtedy 
targi, prezentacje, kiermasze 
ofertowe natychmiast powrócą. 
Handlowcy już szykują się do 
walki o klienta dopracowując 
atrakcyjność przygotowywanych 
do prezentacji ofert. Czy to ozna-
cza, że gdy tylko brama targów 
się otworzy popędzą do klientów 
by zająć się nimi w sposób szcze-
gólny. Otóż nie. Obserwatorzy 
notujący zachowania wystawców 
oraz obsługi stoisk na targach 
stwierdzają, że zajmują się oni 
głównie swoim gronem znanych 
im już z wcześniejszych imprez 
wystawców ignorując w zasa-
dzie zwiedzających. Jeśli nawet 
jakiś potencjalny klient zostanie 
zauważony, częstuje się go sa-
kramentalnym zwrotem - Czym 
mogę służyć?- i nie próbuje zy-
skać jego zainteresowania, o ile 
sam nie zacznie zadawać pytań. 

Jaki z tego wniosek? Ano taki, 
że po targach, choć wydaje się 

mnóstwo pieniędzy na opłace-
nie w nich miejsca i udziału, nie 
oczekuje się żadnych większych 
korzyści. Tak to przynajmniej wi-
dzi Dirk Kreuter w swojej książce 
” Targowe techniki sprzedaży” 
opatrzonej znamiennym podty-
tułem „Pięć kroków do pozyska-
nia nowych klientów podczas 

targów”. Autor jest praktykiem. 
Nie zdobywał tytułów nauko-
wych, nie prowadził badań, nie 
zajmował się analizami czy sta-
tystykami. Po ukoń-
czeniu szkoły han-
dlowej przez prawie 
dekadę parał się pro-
fesją przedstawiciela 
handlowego. Chcąc 
być dobrym w tym 
co robi, uczęszczał 
na kursy trenerskie 
i uczestniczył w licz-
nych szkoleniach za-
wodowych. Trzeba 
przyznać, że osiągnął 
swój cel, bo dzisiaj 
zajmuje się edukacją 

pracowników działów sprzeda-
ży czołowych niemieckich firm 
handlowych i prowadzi doradz-
two w dziedzinie optymalizacji 
sprzedaży. Zobaczmy więc co 
doradzi przyszłym wystawcom 
targowym.

W pierwszym z proponowa-
nych przez autora kroków naka-

zuje on nam najpierw celować 
a dopiero potem strzelać. Pod tym 
zgrabnym hasłem kryje się zasa-
da precyzyjnego określenia celu 

udziału w targach wraz 
z jego szczegółowym 
rozpisaniem na czyn-
niki pierwsze przy za-
chowaniu zasady prak-
tycznego realizmu. 
Niby proste, ale nie do 
końca. Zaskoczeniem 
jest choćby koniecz-
ność postawienia sobie 
pytania czy akceptu-
jemy następstwa osią-
gnięcia powodzenia ( 
może to oznaczać wię-
cej pracy w związku 

z pozyskaniem większej ilości 
klientów). Po zrobieniu zaś całej 
analizy musimy potwierdzić, że 
nadal jesteśmy przekonani co do 
zasadności określonego na wstę-
pie celu. 

Krok drugi uczy nas jak my-
śleć wcześniej czyli co trzeba 
drobiazgowo zaplanować, by 
przez gapiostwo lub przeoczenie, 
przez jakąś z pozoru nieważną 
błahostkę nie zawalić całej spra-
wy. Mamy więc tu omówienie 
programu, terminów, projektu 
stoiska, planowania kosztów, 
podziału kompetencji, reklamy, 
współpracy z prasą i doboru ob-
sady prezenterów. Krok trzeci to 
jeszcze nie meritum, a zaledwie, 
jak nazywa to autor, gra wstępna. 
To nic innego jak zadbanie o to by 
nasze stoisko znalazło się w ter-
minarzu odwiedzin sporządzo-
nych przez firmy, na których nam 
zależy. Tak bowiem jak wystawca 
planuje swój występ na targach, 
tak samo swój plan opracowują 
klienci. Umieć się w nim znaleźć, 
a więc zostać istotnym punktem 
na liście klienta, to duża sztuka.

Sedno sprawy ujmuje rozdział 
czwarty zatytułowany touch and 
go. Touch oznacza wejście w kon-

takt z klientem, rozpoznanie jego 
potrzeb i kompetencji. Go to ko-
lejny element targowego dialogu 
mówiący, że jeśli rozmówca jest 
interesujący należy wejść z nim 
w dalsze szczegóły. Jak to zro-
bić skutecznie, jakich argumen-
tów, w jakiej kolejności i kiedy 
używać to następne stopnie wta-
jemniczenia. Nie brak tu takich 
zaleceń jak zrobienie rundy po 
konkurencji czy poznanie mowy 
ciała. Ostatnim, ale nie najmniej 
ważnym, rozdziałem jest wła-
ściwe przygotowanie do podsu-
mowania wyników uczestnictwa 
w targach. Według autora to nie 
tylko zwykły rozrachunek, ale już 
przygotowanie do udziału w ko-
lejnej targowej imprezie. 

Książkę Kreutera musi prze-
czytać każdy fachman od mar-
ketingu. Powinien ją natomiast 
przeczytać nawet ten, kto obraca 
się w sferze dalekiej od handlu, 
jako że wiele przedstawionych tu 
metod i sposobów działania daje 
się doskonale zastosować nawet 
w życiu towarzyskim. W końcu 
przyjacielska herbatka u Tadka to 
też rodzaj targów, w których każ-
dy zachwala …siebie. 

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Wytarguj sukces

poradnik
sprzedawcy

handel2021

BiBlioteczka
handlowca
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–28 utworzą hasło.

Poziomo: 1) słodkowodny, niewiel-
ki skorupiak, 5) organizacja spółdziel-
cza 8) kupalnik górski, 9) określenie 
dorastającej dziewczyny, 10) kawa 
parzona z mieszanek kilku gatunków 
kaw, 11) szok, wstrząs, 13) gra ze-
społowa, 16) nazwisko Adolfa Petera 
(1891-1979) ang. etnologa, 20) rzecz 
oddana w …, 23) rodzaj zmarszczek, 
24) uprowadzenie dla okupu, 25) część 
kobiecej garderoby, 26) tworzą zeszyt, 
27) dojrzała komórka kostna, powstała 
z osteoblastów.

Pionowo: 1) nazwa Agencji Pro-
mocji Regionów Roberta Rudowskie-
go w Krakowie, 2) miejsce rekreacji, 
3) rodzaj karabinu, 4) + ne, gwiazda 
w gwiazdozbiorze BYKA w gromadzie 
Plejady, 5) tradycyjny francuski pełny 
drewniak wykonany z jednego kawałka 
drewna, 6) litera alfabetu greckiego,7) 
lud arktycznych obszarów Ameryki 
Płn., 12) królowe kwiatów, 14) stan 
USA, 15) znoszą je kury, 17) pseudo-
nim Jana Witkiewicza architekta,pa-

trona szkoły w Kazimierzu Dolnym, 
18) siedziba producenta majonezu, 19) 
wojsko na terenie nieprzyjaciela, 21) 
rodzaj smaru, 22) po ogłoszeniu wyro-
ku; niewinni albo….23) od krowy. 

Karty pocztowe z hasłem i dopi-
skiem Krzyżówka nr 4 prosimy prze-
słać na adres redakcji do dnia 30 kwiet-
nia 2021 r. Prawidłowe odpowiedzi 
zostaną w drodze losowania premio-
wane nagrodą ufundowaną przez WSP 
Społem w Kielcach.

Rozwiązanie: Krzyżówki nr 2/2021
Poziomo: 1) Flourens, 5) podest, 8) 

akcept, 9) autodrom, 10) epidemia, 11) 
oślicę, 13) skecz, 16) macki, 20) ścinki, 
23) ewolucja, 24) juniorki, 25) Tamiza, 
26) chluba, 27) Akademia.

Pionowo: 1) frazes, 2) orchidee, 3) 
rupieć, 4) swata, 5) patio, 6) Dedal, 7) 
storczyk, 12) Śrem, 14) kopciuch, 15) 
znak, 17) czechizm, 18) alkaid, 19) na-
sada, 21) Naidu, 22) Iorga, 23) Eliza, 

HASŁO: DWADZIEŚCIA PIĘĆ 
LAT NA RyNKU

Nagrodę ufundowaną przez Hurtow-
nię PRIMUS otrzymuje Marek Gra-
bowski z Warszawy. 
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„To był maj, pachniała Saska 
Kępa, szalonym zielonym 
bzem…” – śpiewała Rodo-

wicz słowami Osieckiej, którą 
pamiętam na rowerze z ulicy 
Francuskiej na mojej Kępie. 
Jako nastolatek szybkim mar-
szem potrafiłem wtedy prze-
mierzyć całe osiedle, ulicz-
kami pełnymi uroczych willi 
z ogrodami. 

Te zapachy, smaki życia trwa-
ją do dzisiaj. I na wiosnę, kiedy 
kwitnie bez, jabłonie i pachnie 
odrodzona ziemia, w lecie gdy 
upalne słońce łagodzi cień 
drzew, na jesieni kiedy palą 
szeleszczące liście w ogro-
dach, w zimie gdy oszronione 
drzewa i krzewy tworzą bajkowe 
krajobrazy.

Szczególne wrażenia powsta-
ją przed i w czasie świąt. Pa-
miętam w uliczkach intensywne 
zapachy świątecznych wypie-
ków, szczególnie ciast i mięs. 
Połączone z dekoracjami, 
w postaci choinek z bombkami, 
gwiazdek i girland z żarówek, 
tworzyło niezwykłą świąteczną 
magię. Czasem z domków dobie-
gała muzyka kolęd, a z kominów 
snuły się dymy, które również 
niosły świąteczny aromat.

I Boże Narodzenie i Wiel-
kanoc wiązały się z porą roku, 
oczywiście bajkowe śniegowe 
dni i wieczory oraz wiosenna 
Wielkanoc, czego symbolem 
były pąki na drzewach, palmy 
i koszyczki wielkanocne, no-

szone przez mieszkańców z pa-
rafialnego kościoła.

Nastrój, smak świąt nieroz-
łącznie kojarzą się z muzyką, 
czy to z kolędami, czy z pio-
senkami o wiośnie, miłości, 
nadziejach. Wprawdzie są to 
święta religijne, przeżywane 
głównie w rodzinnym gronie, 
ale ich magii, urokowi poddają 
się nawet zagorzali ateiści. 

Tak działają dzwony kościel-
ne, a zwłaszcza organy. Nieza-
pomniane uduchowienie prze-
żywa chyba każdy, kto choć raz 
wysłuchał kon-
certu bachow-
skiego w Kate-
drze Oliwskiej. 
Niezależnie od 
wieku, utwo-
ry organowe podnoszą na du-
chu, uwzlośniają nas. Do dziś 
pamiętam organy Katedry 
w Kamieniu Pomorskim, w ko-
ściołach staromiejskich w Kra-
kowie, Warszawie, Gdańsku, To-
runiu. 

Niezapomniane były kolędy 
góralskie, śpiewane a capella, 
pełnym głosem podczas paster-
ki w małej Pewli, czy Chochoło-
wie. A ogromnym zaskoczeniem 
dla mnie była słynna pieśń 
niewolników z opery Nabucco 
Verdiego, wykonana przez chór 
wiejski w kościele parafialnym 
w śląskich Gorzycach, podczas 
mszy dziękczynnej na jubile-
uszu tamtejszej GS Samopomoc 
Chłopska…

Takie najsilniejsze wraże-
nia czynią chóry, a zwłaszcza 
cerkiewne, idealnie zgrane, 
bo w cerkwi nie wolno wyko-
nywać muzyki instrumental-
nej. Do dzisiaj pieczołowicie 
odtwarzam na You Tube różne 
wykonania muzyczne „Ojcze 
nasz”, według muzyki Fiodora 
Dubiańskiego. Przed laty pe-
wien mój przyjaciel przywiózł 
mi z ośrodka prawosławnego 
w Meudon pod Paryżem, zna-
komite nagranie „Otcze nasz” 
w wykonaniu młodego diaka 
z tego ośrodka. 

To bardzo przejmujące, pory-
wające i uduchowione wykona-
nie. Ten młody diak, bez żadnego 
akompaniamentu, solo, niemal 
na jednym oddechu, przeciąga 
tak niemiłosiernie frazy, że ma to 
charakter nieziemski, mistyczny.  
Na koniec utworu następuje kul-
minacja i finał. I brzmi to feno-
menalnie: „NO I ZBAAAAWI NAS… 
OT ŁUKAWOGO”. To „ale zbaw 
nas” mnich wykonuje bardzo 
podniośle i przeciągle i wtedy 
to błaganie o zbawienie od pod-
łości świata, wywołuje dreszcz 
emocji. „...A ode Złego” brzmi 
już coraz ciszej i spokojnie.         

Wielu przeżyć duchowych na 
święta życzy Wam tańczący 

DERWISZ 

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 4 z hasłem

smaki życia  

Uduchowienie

Baran 21.III-20.IV
Musisz trzymać na wodzy 
gwałtowne reakcje. Sam 
sobie musisz narzucać spo-
re ograniczenia, które cię 

uspokoją.

Byk 21.IV-21.V
Każdy zasługuje na drugą 
szansę. Nie czas na waśnie 
i spory. Zgoda buduje, niez-
goda rujnuje.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Bieżący rok mimo wszyst-
ko sprzyja umacnianiu sto-
sunków interpersonalnych 
chociaż nie jest to łatwe. 

rak 22.VI-22.VII
Nie lubisz rewolucji, ale 
stanie w miejscu wstrzy-
muje rozwój. Jeśli chcesz 
coś zmienić, nie czekaj aż 

zmieni się samo. 

lew 23.VII-22.VIII
Jeśli masz nawet małe suk-
cesy. Nie rozmawiaj o nich 
z osobami które doznały 
niepowodzeń.

Panna 23.VIII-22.IX
W stosunkach rodzinnych 
okaż więcej cierpliwości. 
Dzięki intuicji nie przeg-
apisz życiowej szansy, która 

może cię spotkać. 

waga 23.IX– 23.X
Sprawy uczuciowe idą 
w dobrą stronę. Możesz 
spodziewać się nieoczeki-
wanych problemów do ro-

związania, których dostarczą 
ci bliscy.
SkorPIon 24.X-22.XI
Zwróć uwagę na to co 
mówisz w kręgu rodzin-
nym. Czasami są zaskaki-
wani przekazywanymi 

przez ciebie informacjami.
Strzelec 3.XI.-23.XII
Współpraca z Baranem 
może przynieść nieoczeki-
wane korzyści. Bądź realistą 
odpuść sprawy mało ważne.
kozIorożec 24.XII-20.I
Unikaj osób, które chcą cię 
zmienić. Stawiaj czoła re-
wolucjom, uwzględniając 
jedynie kompromisy.
wodnIk 21.I-20.II
Bądź wyrozumiały na 
przyzwyczajenia członków 
bliższej i dalszej rodziny. 
Mimo trudności w dbałości 

o zdrowie postaraj się o nie 
zadbać.
ryBy 21.II-20.III
Baran ci nie sprzyja. Więcej 
wiary w swoje możliwości, 
to pomoże ci przejść przez 
niespodziewane trudne 

chwile. JJ

Święta to czas spotkań, który miło upływa w trak-
cie wspólnych posiłków w gronie rodziny. Ni-
gdzie nie trzeba się śpieszyć, można rozmawiać 

i delektować się domowymi specjałami. Co w ten 
wyjątkowy czas przygotować na świąteczny stół? 

Kremowa zupa chrzanowa 
● 1,5 litra bulionu drobiowo-wa-

rzywnego ● 3 białe kiełbaski  ● 4 duże 
ziemniaki ● 200 g tartego ostrego 
chrzanu ● 1 ząbek czosnku ● 125 ml 
30% słodkiej śmietanki ● 30 dag wę-
dzonego boczku (w miarę chudego) ● 

6 jajek ● natka pietruszki ● sól ● pieprz kolorowy do 
smaku ● 3 łyżki oleju rzepakowego 

Białą kiełbasę obsmażyć na odrobinie oleju. Prze-
łożyć do garnka z bulionem i gotować wraz z czosn-
kiem na wolnym ogniu około 20 minut. Po tym cza-
sie wyciągnąć kiełbaski i czosnek, dodać tarty chrzan 
i gotować około 5 minut. Obrane ziemniaki ugotować 
w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzić i dodać do 
zupy. Do całości dolać słodką śmietankę i zmiksować 
na gładki krem. Doprawić do smaku. Boczek pokroić 
w cienkie plastry i usmażyć z każdej strony na kruche 
chipsy. Część rozkruszyć i dodać do zupy, pozostały 
boczek podać na wierzchu każdej porcji wraz z jajkiem 
i kilkoma plastrami białej kiełbasy. Całość posypać 
natką pietruszki. Podawać ze świeżym pieczywem. 

Schab faSzerowany chlebem 
z SuSzonymi pomidorami 
i ziołami 

● 1,5 kg schabu środkowego ●  50 g 
oliwy z oliwek ● 1 posiekana cebula  ● 
1 marchewka pokrojona w kostkę ● 1 
łodyga selera naciowego pokrojonego 

w kostkę ● 50 g suszonych suszonych pomidorów po-
krojonych w kostkę ● 2 łyżki posiekanego świeżego 
tymianku ● 100 g pokruszonego miąższu ze świeżego 
chleba ● 2 łyżki posiekanej natki pietruszki ● sól ● 
pieprz ● 1 rozmącone jajko

Na patelni rozgrzać na średnim ogniu oliwę z oli-
wek. Poczekać, aż tłuszcz uzyska odpowiednią tem-
peraturę do smażenia. Następnie wrzucić na patelnię 
cebulę, marchew, seler i tymianek. Doprawić pieprzem 

i szczyptą soli. Smażyć przez 10 
minut często mieszając, aż wa-
rzywa staną się miękkie. Dodać 
wówczas miąższ chleba, natkę 

pietruszki i suszone pomidory. Wszystko dokładnie 
wymieszać. Odstawić na kilka minut, by przestygło, po 
czym dodać jajko i ponownie wymieszać. Rozgrzać pie-
karnik do 180°C. Schab rozkroić wzdłuż, w taki sposób, 
by mięso było połączone na spodzie i rozłożyć je jak 
książkę. Wypełnić wnętrze farszem z warzyw i chleba, 
pozostawiając po 2 cm zapasu na brzegach. Dłuższy bok 
mięsa zwinąć  ściskając sznurkiem do pieczeni. Położyć 
mięso na ruszcie i piec przez 90-120 minut (w zależ-
ności od wielkości pieczeni). Po wyjęciu z piekarnika 
nakryć mięso folią aluminiową. Przed podaniem usunąć 
sznurek. Pokroić schab w plastry, serwować z ziemnia-
kami i sałatę z sosem winegret. 

paScha wielKanocna 
● 1 kg niekwaśnego twarogu ● 1,5 

szklanki cukru pudru ● 1 kostka masła ● 
4 żółtka  ● 100 g rodzynek ● 100 g fig ● 
100 g daktyli ● 100 g orzechów ● 100 g 
siekanych migdałów ● 50 g skórki poma-
rańczowej kandyzowanej 

Ser zemleć trzykrotnie. Zalać wrzątkiem rodzynki 
i odcedzić po 5 minutach. Posiekać figi, daktyle i orze-
chy. Miękkie masło utrzeć z cukrem. Ucierając doda-
wać po jednym żółtku i po łyżce sera. Gładką masę 
wymieszać z bakaliami. Ustawić sito na naczyniu, do 
którego będzie mogła spływać serwatka. Wyścielić 
sito lekko zwilżoną, podwójnie złożoną gazą. Przeło-
żyć masę serową do sita, dociskając. Brzegi gazy za-
winąć do góry, przykrywając masę serową. Położyć na 
wierzchu talerzyk dopasowany wielkością do wielko-
ści sita. Obciążyć talerzyk i wstawić na noc do lodów-
ki. Zlać płyn spod sita. Rozwinąć gazę od góry, prze-
łożyć paschę na półmisek, zdjąć gazę. Ozdobić według 
własnej fantazji. TARTINKA

Wielkanocny stół

Przysłowia wielkanocne
 W Wielki Piątek zasiewu początek.
 Nie każdej niedzieli Wielkanoc.
 Suchy post – dobry rok.
  W Wielki Piątek, gdy deszcz hojnie zleje, 

za dużo mleka będzie, są pewne nadzieje.


