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l SPOŁEM walczymy z pandemią!  l

Najtrudniejsze momenty

BOGUSŁAW PIEŃKOWSKI
 dyrektor Hali Mirowskiej WSS Śródmieście. 28.04.20.

_– Najtrudniejszym okresem dla pracowników Hali Mirowskiej w kwietniu, był 
tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne. Zwiększona liczba klientów dokonują-
cych zakupów w stoiskach Hali Mirowskiej i na targowisku wymagała od pracow-
ników detalu i administracji wzmożonych wysiłków, celem zarówno utrzymania 
na bieżąco pełnego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. produktów 

świątecznych, jak również utrzymania obowiązujących w lokalach powyżej 2000 mkw. (galeriach handlo-
wych) przepisów związanych z panującą pandemią. 

Hala Mirowska, jako obiekt zaliczany do galerii handlowych, podlegał ograniczeniom w zakresie pro-
wadzonej działalności. Wymagało to zamknięcia dwóch stoisk własnych z artykułami przemysłowymi 
i ograniczeniu godzin pracy sklepu nocnego. Ponadto zostały zamknięte wszystkie stoiska najemców, które 
podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów tzw. „Specustawy”.

Więcej str. 5 u
SŁAWOMIR WIETESKA
kierownik sklepu nr 40 MEGASAM SS Mokpol 
29.04.20.

– Załoga naszej placówki mimo ciężkich warunków oraz dużego stresu spowodowanych obecną sytuacją 
jest w pełni zaangażowana w sprawną i płynną obsługę klienta. Dobra atmosfera daje lepsze rezultaty i za-
dowolenie naszych klientów, którzy bardzo to doceniają.

Klienci kierują  dużo ciepłych słów. Jedna z naszych stałych klientek ze wzruszeniem powiedziała, że 
jak by mogła to by nas wszystkich ucałowała! Mimo dużych obaw zarażenia wirusem,  takie opinie dodają 
nam skrzydeł do pracy.

Kontynuujemy naszą sondę redakcyjną z po-
przedniego, specjalnego numeru kwietniowego. 
Tym razem społemowców pytamy o najtrud-

niejsze momenty w sprzedaży kwietniowej. 

Pytanie adresujemy nie tylko do prezesów spół-
dzielni, ale i kierowników sklepów oraz sprzedawców 

(p. str.1 i 5). Część z nich odpowiadała anonimowo, 
co w odrębnym artykule opisał na str. 4 red. Marcin 
Koziestański. Opisał on również na str.7 skutki an-
tykryzysowych tarcz rządowych dla spółdzielni. Na 
str. 6 polecamy też artykuł red. Moniki Karpowicz o 
asertywności w handlu oraz recenzję red. Jarosława 
Żukowicza. (Red.) 

Jak poinformowała 4 kwietnia 
br. na swoim facebooku war-

szawska Spółdzielnia Piekarsko-
-Ciastkarska, ponad 1000 drożdżówek pojechało 
z piekarni SPC do Szpitala Zakaźnego przy ul. 
Wolskiej, by wesprzeć medyków. Jak napisano: 
„pomagamy, bo wiemy, że w tych trudnych chwilach 
liczą się choćby najmniejsze gesty życzliwości. Dzię-
kujemy Wam, że walczycie o zdrowie nas wszystkich. 
DZIĘKUJEMY!” Tę akcję powtórzono jeszcze potem 
wielokrotnie, co spotkało się z aplauzem ofiarnego 
personelu medycznego, jak i zwykłych klientów.

W kwietniu br. Spół-
dzielnia Hale Ba-

nacha uruchomiła dosta-
wy artykułów na telefon. 
Usługa ta dotyczy senio-
rów z terenu Ochoty. Zamówienia składać należy 
w godzinach 8– 13 od poniedziałku do piątku. 

Realizowane będą tego samego dnia, natomiast zło-
żone w godzinach 13–16 –  następnego dnia robocze-
go. Minimalna wartość zamówienia to 50 zł.  Można 
zamawiać artykuły pod numerem  22 822 92 75.

l Nasze iNicjatywy  l
Dokonaliśmy przeglądu stron internetowych naszych spółdzielni, odnotowując najciekawsze ich inicjaty-

wy w dobie walki z pandemią. Ponieważ w tym bardzo trudnym okresie życia społecznego, wiele osób 
przebywa i pracuje długo w domach, przeogromnie wzrosło znaczenie informacji internetowej. Firmy, 

które nie doceniają tego, znacznie tracą potencjalnych klientów oraz obniżają swój wizerunek i zaufanie. Coraz 
więcej ludzi dokonuje zakupów on– line i korzysta z bezpiecznych dostaw pod drzwi. (Red.)

9 kwietnia br. Spółdzielnia Spożywców Mokpol 
ogłosiła na swym facebooku: 

„W związku z szalejącą epidemią i trudnym cza-
sem dla Nas wszystkich wyszliśmy naprzeciw naszym 
Klientom a przede wszystkim Szanownym Seniorom. 
Uruchomiliśmy wraz z firmą Traficar dostawy za-
kupów bezpośrednio pod Wasze drzwi. Zmieniamy 
się dla WAS – cieszcie się wolnym czasem, życzymy 
dużo zdrowia. Przez tę stronę możecie już robić bez-
pieczne zakupy w naszych sklepach. Serdecznie za-
praszamy  „

23 kwietnia dodano komunikat Trafiszopu: „Po-
większyliśmy strefę i jesteśmy już w prawie całej 
Warszawie (i okolicy!). Sprawdźcie nową strefę do-
wozu na: www.trafiszop.pl. Co nowego/starego w Tra-
fiSzopie?  Koszt dostawy obniżamy do 12,99 zł, 
Zakupy dostarczamy w nawet 4 godziny,  Mak-
symalnie można zamówić 25 kilogramów, Dostawy 
odbywają się bezdotykowo, Dzięki naszemu part-
nerowi Spółdzielnia Spożywców Mokpol mamy za-
wsze świeże mięsa i wędliny”. 

Więcej str. 2 u

Od wielu lat spółdzielnie społemowskie i ich Krajowy Związek 
propagują patriotyzm zakupowy Polaków, o czym pisaliśmy na 
naszych lamach. Na ich portalach internetowych, facebooku, 

ulotkach i plakatach pojawiają się hasła np. „Polskie towary w polskich 
sklepach”, czy „Spółdzielcze towary w spółdzielczych sklepach”, albo 
„590 powodów, aby kupować w polskich sklepach”. 

 Jak nas informuje prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski, któ-
ry jest też wiceprezesem Krajowej Rady Spółdzielczej, obecnie w dobie 
walki z pandemią KRS ogłosiła 20 kwietnia br. Apel do konsumentów, 
aby kupowali w polskich, spółdzielczych sklepach. Jest to też wspar-
cie ostatnich działań i kampanii rządu oraz Ministerstwa Rolnictwa pt. 
„Kupuj świadomie – Produkt Polski”. Oto treść tego Apelu: 

APEL Krajowej Rady Spółdzielczej
Konsumenci dokonujący zakupów polskich produktów w polskich 

sklepach wspierają polską przedsiębiorczość, miejsca pracy, zasoby 
polskich rodzin. 

Chronią wytwórców – dobrych polskich producentów – i siebie samych, 
ponieważ wszyscy funkcjonujemy w łańcuchu powiązań gospodarczych. 
W ogólnopolską kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – Produkt 
Polski” aktywnie włącza się spółdzielczość polska, która dysponuje 
znaczną bazą sklepów.

Zachęcamy konsumentów polskich do dokonywania zakupów 
w sklepach spółdzielczych.

Są to zarówno sklepy Społem zlokalizowane głównie w miastach – 2,5 
tys. sklepów prowadzonych przez 236 spółdzielni spożywców, jak i skle-
py Gminnych Spółdzielni głównie na wsi i małych miasteczkach – ponad 
7 tys. sklepów ponad 1100 spółdzielni. Spółdzielnie te specjalizują się 
w sprzedaży żywności o wysokich walorach zdrowotnych i smakowych 
oraz produktów przemysłowych, w tym chemii gospodarczej.

Więcej str. 3 u

„Dzięki Panie Redaktorze, odwzajemniam ży-
czenia 

BCC docenia zwolnienia dla małych i średnich firm 
z obowiązku płacenia składek ZUS, dopłaty budżetu do 
pensji pracowników i tzw. postojowe. To samo powin-
no dotyczyć firm dużych, ale wciąż czekamy na Tarczę 
Finansową. Za dużo mamy biurokracji przy tych udo-
godnieniach, niejasnych przepisów. Tylko 45 proc. firm 
skorzystało z pomocy.

Zbyt duża jest wstrze-
mięźliwość banków przy udzielaniu kredy-
tów, mści się brak stosownych przepisów 
ze strony rządu. Trzeba też pilnie odmrażać 
gospodarkę (propozycje prześlę). 

Ale społemowcy zawsze radzili sobie 
w trudnych sytuacjach i tym razem też tak 
będzie.

Ze społemowskim pozdrowieniem
Społemowiec od 42 lat, b. dziennikarz 

„Społemowca Warszawskiego”
MAREK GOLISZEWSKI

założyciel i prezes BCC

Odmrażanie gospodarki
Nasza redakcja zwróciła się do jednego z wybitnych ekspertów 

ekonomicznych z prośbą o opinię na temat działań rządu doty-
czących ratowania polskich firm w dobie pandemii – prezesa Bu-

siness Centre Club Marka Goliszewskiego. W odpowiedzi 28 kwietnia br. 
otrzymaliśmy poniższy ciepły list oraz propozycje BCC, które publikuje-
my na str. 3. 

2 maja br. w płockiej Bazylice Katedralnej p.w. 
Wniebowzięcia NMP o godzinie 10.00 odbyła 
się dziękczynna msza święta z okazji pięknego 

jubileuszu 150– lecia Społem PSS Zgoda. Według 
nowych przepisów epidemicznych, w Katedrze obec-
nych było tylko 70 uczestników, po uprzednim zgło-
szeniu do działu samorządu i kadr. Tego dnia, przed 
150 laty, po rejestracji u carskiego ministra spraw we-
wnętrznych w Petersburgu, spółdzielnia uruchomiła 
swoje pierwsze dwa sklepy. 

Jak powiedział nam prezes Zgody Krzysztof Chojnacki, z uwagi na pan-
demię, główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na jesień br., w bar-
dziej sprzyjających okolicznościach. O historii spółdzielni– jubilatki będzie-
my pisali wkrótce. Serdecznie gratulujemy Jubilatom! 

Społem PSS Zgoda Płock 150 lat

Foto pb.pl

 l S O N D A  R E D A K C YJ N A   l
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Jak nas informuje prezes Spo-
łem PSS w Wyszkowie Jadwi-
ga Tofel, 4 kwietnia br., tuż 

przed świętami wielkanocnymi, ta 
60– letnia Spółdzielnia uruchomiła 
nowy sklep spożywczy „Płomyk”, 
położony za piekarnią PSS w Wy-
szkowie przy ul. Świętojańskiej 
169A.

– To 14 sklep społemowski ze 
sprzedażą artykułów spożywczych 
i przemysłowych o powierzchni 
handlowej 230 mkw. Sklep powstał 
w budynku wiaty magazynowej, któ-
ra była wybudowana w 1982 r. Wy-
korzystywana była dotychczas jako 
magazyn administracyjno–inwesty-
cyjny brygady remontowej. Przez 
ostatnie trzy lata obiekt był częścio-
wo wydzierżawiony pod warsztat na-
prawy samochodów. 

Decyzję o zmianie przeznacze-
nia wykorzystania obiektu Zarząd 

Spółdzielni podjął po wybudowaniu 
i oddaniu do użytku przez władze 
miasta Śródmiejskiej Obwodnicy 
Wyszkowa i uzyskaniu samodziel-
nego dojazdu do budynku bezpo-
średnio z obwodnicy. W listopadzie 
2019 roku rozpoczęliśmy generalny 
remont obiektu, który ukończyliśmy 
w lutym bieżącego roku. Pomimo 
trudnej sytuacji w kraju związanej 
z walką z koronowirusem, Zarząd 
Spółdzielni podjął decyzję o zakupie 
wyposażenia do placówki i urucho-
mieniu działalności. 

Sklep otrzymał nazwę „PŁO-
MYK” wyłonioną w konkursie 
ogłoszonym wśród pracowników 
Spółdzielni. Nasze hasło: „Płomyk 
– nadziei w trudnym okresie na 
normalne jutro”.

Nazwę sklepu zgłosiła Sylwia 
Iwańska – specjalista w dziale han-
dlu – koordynator Salonów Elegan-

za. Kierownikiem sklepu została 
Urszula Grabowska, doświadczony 
wieloletni kierownik sklepu Poranek. 
W sklepie pracuje 6 osób przesunię-
tych z innych placówek, w tym dwie 
z restauracji Wyszkowianka i jedna 
z sklepu przemysłowego Domus. 

Oferta sklepu jest taka sama jak 
pozostałych naszych sklepów spo-
żywczych, działających na przy-
bliżonej powierzchni handlowej. 
Stawiamy na bardzo bogatą ofertę 
artykułów świeżych: mięsa, wędlin, 
warzyw, owoców, pieczywa i ciast 
z własnej piekarni oraz szeroką 
ofertę wyrobów garmażeryjnych 
produkowanych w restauracji Wy-
szkowianka. Od pierwszego dnia 
sklep realizuje bardzo dobre obroty. 
Klienci w tym trudnym okresie mogą 
spokojnie w pięknym nowoczesnym 
sklepie w bezpiecznych warunkach 
dokonywać zakupu żywności i arty-
kułów higienicznych. 

Od Redakcji: Serdecznie 
dziękujemy za nadesłaną kore-
spondencję i na ręce Pani Pre-
zes składamy życzenia wysokich 
obrotów oraz dalszej dzielnej 
wytrwałości w służbie naszych 
współobywateli. 

PSS Wyszków

Płomyk nadziei

Amelia Nierenberg, dzienni-
karka popularnego „New 
York Timesa”, jednego z naj-

ważniejszych amerykańskich dzien-
ników, poświęciła polskim barom 
mlecznym duży artykuł 21 kwietnia. 
Autorka zwraca uwagę nie tylko na 
„spektakularnie niskie ceny” i pysz-
ną kuchnię, ale dostrzega też ich wy-
jątkową rolę w dobie pandemii. Za 
przykład podaje Bar Bambino War-
szawskiej Spółdzielni Gastronomicz-
nej Centrum. Jak pisze, to „obecnie 
jedno z najpopularniejszych miejsc 
na lunch w Warszawie”. 

I faktycznie, po gwałtownym 
szoku wywołanym zamknięciem 

wszystkich lokali gastronomicznych, 
spółdzielnia odradza się, uruchamia-
jąc prawie natychmiast okienka ze 
sprzedażą na wynos i organizując 
dostawy do domu i biur. Tak postą-
piono w popularnym Barze Bambino, 
gdzie z posiłków na wynos korzysta-
ją m.in. podopieczni Centrum Opieki 
Społecznej; również w bistro Gocław 
i w kultowej kawiarni Rozdroże.

Jak informuje nas kierowniczka 
Rozdroża Edyta Sirko, w okresie 
przedświątecznym, w kwietniu uru-
chomiono sprzedaż potraw wielka-
nocnych, a przed świętami majowy-
mi przygotowano specjalną ofertę dla 
spacerowiczów zdążających tędy do 

Łazienek, w tym dania na wynos, ka-
napki, gofry i lody.  

Wielu warszawiaków z niecierpli-
wością oczekuje otwarcia na nowo 
swoich ulubionych lokali. Duża ich 
część jest szczególnie przywiązana 
do tradycyjnej kuchni polskiej, któ-
rej wierne są lokale społemowskie, 
w tym bary mleczne. Zapewne naj-
wcześniej zostaną otwarte ogródki 
letnie, w tym słynny ogródek Roz-
droża. Oczywiście z zachowaniem 
odpowiednich reguł ostrożności 
i ochrony epidemicznej. Wydaje się, 
że wraz z kolejnymi etapami odm-
rażania gospodarki, również szanse 
rozwoju ma catering do biur i na 
przyjęcia prywatne. Życzymy po-
wodzenia dla wszystkich nowych 
inicjatyw! 

DG

Jeszcze pod koniec lutego br. 
„Społem” WSS Śródmieście 
zaprosiła uczniów trzech pla-

cówek: Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 85, Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 105 i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno– Wychowawczego dla 
Dzieci Słabowidzących do wzięcia 
udziału w konkursie WIELKA-
NOCNY STROIK. Przedmiotem 
konkursu było wykonanie pracy 
w formie przestrzennej. Stroiki miały 
na początku kwietnia ozdobić śród-
miejskie biuro i placówki handlowe, 

podkreślając wyjąt-
kowy nastrój Świąt 
Wielkiejnocy.

Jednak epidemia 
koronawirusa po-
krzyżowała wszyst-
kim plany. Od 12 
marca zamknięte 
zostały szkoły i roz-
poczęły się zajęcia 
na odległość. Aby 
pomóc zorganizo-
wać czas dzieciom 
i młodzieży podczas 

tego ciężkiego czasu 
w jakim się znaleźliśmy, konkurs 
odbył się w formie online. Stał się 
tym samym konkursem plastyczno– 
fotograficznym. Wykonany w domu 
stroik wielkanocny, młodzi artyści 
sfotografowali i przesłali zdjęcie do 
organizatora konkursu. 

Jury w dniu 7 kwietnia wyłoni-
ło zwycięzców konkursu. Komisja 
w pięcioosobowym składzie, pod 
przewodnictwem prezes Zarządu 
Anny Tylkowskiej i wiceprezes 
Karoliny Strząska bardzo wy-

soko oceniła wszystkie konkur-
sowe prace. Wszyscy uczestnicy 
konkursu, również w formie on-
line otrzymali dyplomy. Oto lista 
zwycięzców: ZSS nr 85: I miejsce 
– Maria Świder, II miejsce – Jan 
Dąbrowski, III miejsce ex aequo 
– Laura Majewska i Sebastian 
Powałka, ZSS nr 105: I miejsce 
– Emilia Pejganowicz, II miej-
sce – Alicja Kamińska, III miej-
sce – Jan Mikołajczyk, SOSW 
nr 8: I miejsce – Zoja Szewczyk, 
II miejsce – Maja Żylińska, III 
miejsce ex aequo – Gabriela Wilga 
i Antonina Lesiak-Samoraj.

„Społem” WSS Śródmieście 
dziękuje wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie i gratuluje wspa-
niale wykonanych prac. Podzięko-
wania za aktywne wsparcie podczas 
realizacji projektu należą się również 
koordynującym konkurs nauczyciel-
kom: Dominice Soleckiej– Nowak 
z ZSS nr 85, Beacie Boguszewskiej 
z ZSS nr 105, Ewie Kowalskiej ze 
SOSW nr 8. Finał niespodzianka 
z udziałem wszystkich 17 uczniów 
biorących udział w konkursie, na-
stąpi po powrocie do zajęć szkol-
nych.

 DANUTA BOGUCKA

WSS Śródmieście Wielkanocny stroik

 Praca Marii Świder

Czekamy na ogródki

Coraz więcej Polaków w dobie pandemii robi masowo zakupy 
poprzez internet. To już trwałe zmiany zachowań konsumen-
tów – wskazują badania i oceny ekspertów, m.in. prof. U.Kło-

siewicz– Góreckiej, Mobile Institute, IGE i firm kurierskich. Niemal 
wszystkie sieci handlowe i sporo mniejszych placówek uruchomiło 
dostawy on– line, mailem, na telefon i pod drzwi. 

Także coraz więcej spółdzielni Społem – dużych i małych – ofe-
ruje sprzedaż internetową, lub na telefon, jak w Kielcach, Białym-
stoku, Częstochowie, Gnieźnie, Śremie, Olkuszu, Bytomiu. Orga-
nizowane są liczne konkursy dla klientów, ale i akcje społeczne,  
w tym pomocy starszym seniorom. Dowodem żywotności PSS jest 
otwieranie nowych sklepów, nawet w dobie pandemii, jak w Elblą-
gu, Wyszkowie, Głogowie. Centrum Szkoleniowo– Konferencyjne 
KZRSS Społem od kwietnia organizuje szkolenia on– line. O tych  
i nowych inicjatywach prosimy o sygnały. (Red.) 
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 l  Umacnianie pozycji  spóLdzielni  l

Dokończenie ze str. 1

Z JAKIEJ POMOCY  
W RAMACH TARCZY 
KORZYSTAJĄ FIRMY 
WG WIELKOŚCI

MIKRO I MAŁE FIRMY
 zwolnienie z opłacania skła-

dek ZUS na 3 miesiące
 świadczenie postojowe 

w wysokości 1300 lub 2080 zł
 przesunięcie terminu płat-

ności zaliczek na podatek do-
chodowy od wypłacanych wy-
nagrodzeń w marcu i kwietniu 
2020 r. 

MAŁE i ŚREDNIE FIRMY
 dopłaty do pensji pracow-

ników za czas przestoju eko-

nomicznego w wysokości 50% 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę plus składki na ubezpie-
czenia społeczne należne od pra-
codawcy od przyznanych świad-
czeń, czyli 1 533,09 zł
 dofinansowanie przez pań-

stwo 40% płacy pracownika przy 
spadku obrotów firmy
 świadczenie postojowe dla 

zatrudnionych na umowach cy-
wilnoprawnych i samozatrudnio-
nych
 możliwość odroczenia skła-

dek na ZUS – bez opłat i odsetek 
(ŚREDNIE FIRMY)
 rozszerzenie programu gwa-

rancji de minimis BGK dla MŚP

ŚREDNIE I DUŻE FIRMY
 podwyższenia kapitału lub 

finansowania w postaci obliga-
cji z funduszu PFR Inwestycje 
– łącznie na kwotę o wartości 6 
mld zł
 finansowanie udzielane bez-

pośrednio przez PFR na bazie in-
dywidualnej analizy finansowej 
(tzw. Tarcza Finansowa, która 
jeszcze nie ruszyła)

Propozycje BCC 
(23 kwietnia 2020 r.)
W oparciu o badania opinii 

przedsiębiorców oraz konsulta-
cje z prof. Robertem Flisiakiem, 
prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Epidemiologów i Chorób 
Zakaźnych, przewodniczącym 
Central European Hepatologic 
Collaboration, BCC proponuje 
następujący harmonogram od-
mrażania gospodarki:

Spadku dziennej liczby zacho-
rowań możemy się spodziewać 
najwcześniej w połowie maja, 
co sądząc po podanym terminie 
otwarcia szkół pokrywa się z pro-
gnozami Ministerstwa Zdrowia. 
Ten moment – pojawienie się 
trendu spadkowego – należy trak-
tować jako punkt zwrotny. Jeżeli 
wystąpi w połowie maja będzie to 
scenariusz optymistyczny. Pesy-
mistyczny oznacza przeciągnię-
cie się zakażeń do czerwca.

Przyjmując scenariusz opty-
mistyczny, z listy wskazywanych 
przez przedsiębiorców sfer go-
spodarki do odmrożenia, podane 
wyżej obszary aktywności mo-
głyby ruszyć przy pewnych za-
strzeżeniach:

– hotele – z limitami liczby 
miejsc,

– sklepy w galeriach handlo-
wych i poza nimi – początkowo 
z limitowaniem jednoczesnej 
liczby klientów i personelu w po-
mieszczeniach,

– zakłady fryzjerskie – z ogra-
niczeniem usług do podstawo-
wych i ich limitem czasowym (co 
zmniejszałoby ryzyko i zwięk-
szało przepustowość) oraz ogra-
niczeniem liczby klientów w tym 
samym czasie,

– komunikacja międzynarodo-
wa – zależy od wielu uwarunko-
wań związanych z sytuacją w in-
nych krajach,

– kina i teatry – mogą zostać 
otwarte dopiero wówczas, gdy 
liczba zachorowań spadłaby do 
poziomu poniżej 50 dziennie.

Zdaniem specjalistów epide-
miologów, przy programowaniu 

sekwencji odmrażania poszcze-
gólnych branż gospodarki, nie 
należy traktować jako tożsamych 
(jak przyjęto w obostrzeniach) sa-
lonów fryzjerskich i kosmetycz-
nych. W tych drugich, kontakt 
miedzy klientem, a pracownikiem 
jest bliższy i dłuższy, więc stoso-
wane środki ostrożności powinny 
być większe. Analogiczne postę-
powanie należy przyjąć w odnie-
sieniu do innych usług. Sytuacja 
przez cały czas wymagałaby mo-
nitorowania. Społeczeństwo ma 
obecnie wyrobione mechanizmy 
samoograniczające, nad którymi 
tylko należy czuwać i je utrwa-
lać. Trzeba także brać pod uwagę, 
że dane epidemiologiczne mogą 
być obarczone błędem z powodu 
zbyt małej liczby wykonywanych 
testów.

Przedsiębiorcy  
o odmrażaniu  

gospodarki
93,6 proc. przedsiębiorców 

uważa, że wznowienie działal-
ności pod warunkiem korzysta-
nia (na koszt firmy) z maseczek, 
rękawiczek, środków dezynfek-
cyjnych itp. byłoby dla nich roz-
wiązaniem do zaakceptowania. 
Pokazuje to, że pracodawcy nie 
postrzegają poniesienia dodat-
kowych kosztów na ewentualne 
zabezpieczenia swoich pracow-
ników i klientów jako bariery po-
wrotu na rynek.

Aby móc funkcjonować, nawet 
w ograniczonym zakresie, przed-
siębiorcy deklarują, że podejmą 
działania samoregulacji – system 

dobrych praktyk związanych 
z ochroną i higieną miejsc pracy, 
które zabezpieczyłyby ich pra-
cowników i klientów przed ryzy-
kiem zakażenia koronawirusem, 
np.: zachowanie 2 metrów od-
stępu między pracownikami oraz 
między pracownikami i klienta-
mi (84,1 proc.), stosowanie rę-
kawiczek w specyficznych bran-
żach (72,7 proc.), wprowadzenie 
wahadłowego trybu pracy w biu-
rach – część pracowników na 
miejscu, część na pracy zdalnej 
(68,2 proc.), pomiar temperatury 
ciała pracowników przed przy-
stąpieniem do pracy (63,6 proc.), 
obowiązkowe stosowanie mase-
czek (52,3 proc.), odseparowanie 
pracowników od klientów za po-
mocą dodatkowych środków np. 
plastikowych osłon (45,5 proc.), 
ograniczenie liczby pracowni-

ków w pomieszczeniu biurowym 
do jednej osoby (36,4 proc.) itp.

Te propozycje działań już dzi-
siaj sprawdziły się w spożyw-
czych placówkach handlowych. 
Wobec tego ich zastosowanie 
w innych dziedzinach nie powin-
no być problemem.

MAREK GOLISZEWSKI
prezes BCC, 

przewodniczący 
Gospodarczego Gabinetu 

Cieni BCC
EMIL MUCIŃSKI

rzecznik BCC, Instytut  
Interwencji Gospodarczych

Prezes BCC Marek Goliszewski przemawia podczas jubileuszu 50-lecia 
Społemowca Warszawskiego w 2014 r. Obok zasiedli od lewej: Jerzy Rybicki, Anna 
Tylkowska i Dariusz Gierycz. 

Odmrażanie gospodarki

APEL Krajowej Rady Spółdzielczej
Dokończenie ze str.1 

Do dyspozycji konsumentów jest także wiele spółdzielczych 
sklepów firmowych np. spółdzielni mleczarskich, gminnych 
spółdzielni, spółdzielni rolniczych, ogrodniczych i pszczelar-
skich, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych, które same 
wytwarzają żywność lub produkty przemysłowe.

Spółdzielczość od ponad 200 lat działalności w Polsce promu-
je rodzime produkty – zarówno spółdzielcze, jak i pochodzące 
od innych krajowych producentów – na zasadzie wzajemnego 
wspierania się w sferze gospodarczej. Takie podejście ma bardzo 
duże znaczenie w ujęciu regionalnym i lokalnym, koncentrując 
się na współpracy lokalnych społeczności. W takim celu powsta-
wały pierwsze spółdzielnie, a i dziś przywiązanie do własnego 
regionu i jego mieszkańców jest typowe dla zdecydowanej więk-
szości spółdzielni. Pracując w najdalszych zakątkach kraju spół-
dzielczość w wielu trudnych okresach historii Polski była także 
ostoją dla struktur państwowych, dostarczając Polakom różno-
rakie towary, w tym żywność, produkty przemysłowe, a także 
usługi; zapewniając miejsca pracy i godne utrzymanie tysiącom 
polskich rodzin.

To w sklepach spółdzielczych, od początku ich działania, 
w szczególny sposób promowani byli polscy wytwórcy, pro-
dukujący towary o wysokiej jakości, o najwyższych walorach 
zdrowotnych i smakowych. Dziś także na rynku wyróżniają się 
znakomite wyroby spółdzielni mleczarskich i spółdzielni oferu-
jących mięso i przetwory mięsne, pieczywo, etc. Pochodzenie 
surowców do wytwarzania tych produktów jest zawsze z zaufa-
nych i wyselekcjonowanych źródeł, a jakość dokładnie zbadana. 
Duże wymagania dotyczą również spółdzielczych produktów 
przemysłowych. Spółdzielnie to 100% polskiego kapitału, który 
pozostaje w kraju i wspiera nasz rozwój.

Obecnie w Polsce działa ponad 10 tys. spółdzielni w ramach 
15 branż spółdzielczości. Część z nich koncentruje swoją dzia-
łalność na wytwarzaniu żywności lub surowców do jej produkcji 
oraz produktów przemysłowych, inne zajmują się handlem za 
pośrednictwem własnych sklepów.

W okresie kryzysu wywołanego trwającą pandemią COVID– 
19, kluczowe znaczenie mają świadome decyzje zakupowe kon-
sumentów.

Kupując rodzime produkty w sklepie spółdzielczym wspie-
ramy polskich wytwórców, budujemy własną pomyślność 
i pozwalamy kontynuować piękne tradycje polskiej spółdziel-
czości, która w kluczowych okresach dla naszej Ojczyzny za-
wsze łączyła ludzi będących w potrzebie. 

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej
Warszawa, 20 kwietnia 2020 r.

na
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 l SONDA REDAKCYJNA – SPOŁEM walczy z pandemią! l
Ciąg dalszy ze str. 1 u PRZETRWAć TRUDNOŚCI

W tym trudnym okresie wszyscy musimy pamiętać o tym, że pracownicy sklepów są 
zmęczeni i potrzebują naszego zrozumienia. Przestrzegajmy więc wszystkich procedur 
związanych z zakupami. I doceniajmy samych pracowników. 

– Fakt, sprzedaż w moim sklepie jest nieco niższa, niż dotychczas, ale jednak naj-
gorsze jest to, że my – pracownicy handlu – nie jesteśmy w ogóle doceniani za swoje 
poświęcenie i za to, że pracując narażamy swoje życie. W telewizji ciągle mówi się o le-
karzach i pielęgniarkach, i bardzo dobrze, bo to co robią zasługuje na słowa uznania. 
Ale niestety zapomina się o nas. Jeszcze ani jednego dobrego słowa nie usłyszałam, 
chociażby od polityków, skierowanego w naszym kierunku, a pracownicy handlu są też 
przecież na pierwszej linii frontu. Musimy obsługiwać wszystkich klientów, niezależnie 
czy przychodzą do nas z katarem, czy nie. Każdy z nas ma obawy i każdy się boi o swo-
je zdrowie – mówi z goryczą kierowniczka jednego ze sklepów na Woli. 

Niektórzy z naszych rozmówców podkreślali jednak, że w tych smutnych czasach nie 
ma sensu dodatkowo się zamartwiać i opowiadać o problemach. Inni z uśmiechem mó-
wili o tym, jak dzięki kierownictwu Społem, udaje im się z powodzeniem przetrwać 
epidemię. – Trudności? Nie mamy żadnych. Zabezpieczamy się przed koronawirusem, 
jak tylko możemy. Jesteśmy zaopatrzeni w rękawiczki, maseczki, a przed kasami zamon-
towane zostały w naszym sklepie ścianki z pleksi. Przy drzwiach czekają na klientów 
dezynfekatory i jednorazowe rękawiczki. Klienci przy tym są wyrozumiali. Mamy co 
prawda skrócony czas otwarcia do godziny 20, ale każdy zdąży zrobić wcześniej 
zakupy, przez co obroty także jakoś drastycznie nie zmalały – przyznaje sprzedaw-
czyni ze sklepu Społem w Sochaczewie. 

Z kolei kierowniczka 
jednej z placówek Społem 
na Żoliborzu, wyjaśnia, że 
co prawda obecnie handel 
toczy się nieco wolniej, ale 
nie powoduje to chociażby 
żadnych scysji z klienta-
mi. – Klienci wręcz chwalą 
mój sklep, że mimo panują-
cej sytuacji udało nam się 
wszystko zorganizować tak, 
jak należy. Również wszy-
scy moi pracownicy pracują. 
Nikt obecnie nie przebywa 
na zwolnieniu. Z pozytyw-
nych rzeczy muszę przy-
znać jeszcze, że Społem dba 
o nas, o swoich pracowni-
ków. Jesteśmy zabezpiecze-
ni, mamy płyny dezynfeku-
jące, maseczki, rękawiczki, 
a także wyznaczone strefy 
dla klientów. I co jeszcze 
ważne – nie mamy obecnie 
żadnych problemów z dosta-
wami – mówi kierowniczka 
Społem z Żoliborza.

SOLIDARNOŚć BRONI 
Jednak to, co podkreślało większość naszych rozmówców, czyli panujące wśród 

pracowników handlu zmęczenie i ciągłe narażenie na stres, dobitnie pokazuje, jak 
ważnym obecnie aspektem jest wprowadzony zakaz handlu w niedziele. Dzięki nie-
mu pracownicy sklepów mają chociaż jeden dzień wolny, który szczególnie teraz jest 
tak ważny, by móc nabrać sił i jednocześnie odpocząć przed kolejnymi dniami ciężkiej 
pracy. Coraz częściej jednak słychać głosy, że jednym z „pobudzaczy” konsumpcji mógł-
by być powrót wszystkich niedziel handlowych. Taką propozycję zmian w tzw. drugiej 
tarczy antykryzysowej złożyła opozycja. Projekt jednak nie został przyjęty przez Sejm.

 – I dobrze – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Ban-
ków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarności”. – Pracownicy handlu w naszym 
kraju pracują w systemie równoważnego czasu pracy i kilkumiesięcznym systemie 
rozliczeniowym. Za pracę w niedzielę nie dostawali nigdy i nie dostają dodatków, 
tylko dzień wolny do odebrania w tygodniu. A przecież pracownicy handlu też mają 
prawo do normalnego życia rodzinnego. Wolne niedziele w handlu to jest powrót do 
normalności – uważa Alfred Bujara.

Solidarności nie podoba się również to, że niektóre sieci handlowe źle wdrażają prze-
pisy określające dopuszczalną liczbę klientów w sklepach. Większość sklepów, jak Spo-
łem, dostosowuje się do obowiązujących przepisów. Nie robi tego jednak chociażby 
Biedronka, która liczy powierzchnię sklepu razem z magazynem i pokojem socjalnym, 
przez co wyliczona powierzchnia wynosi np. 1100 mkw., podczas gdy sala sprzedaży ma 
jedynie około 650 mkw. 

Dlatego 18 kwietnia Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” 
w specjalnym piśmie zaapelowała, by rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące 
liczby klientów mogących przebywać jednocześnie w placówkach handlowych jedno-
znacznie odnosiło się do powierzchni handlowej sklepu, nie zaś do powierzchni całko-
witej. Dodatkowo związkowcy twierdzą, że zastosowany algorytm tj. jeden klient na 
15mkw. powierzchni handlowej sklepu jest niewystarczający dla zachowania odpowied-
niego odstępu między klientami. Według nich, tak ustalony limit klientów powoduje dłu-
gie kolejki przed kasami.

MARCIN KOZIESTAŃSKI

Niestety o pracownikach handlu zbyt często nie słyszymy w większości wio-
dących mediów, przez co oni sami czują się niedocenieni. A przecież oni także, 
podobnie jak lekarze, pracują na pierwszej linii frontu i codziennie narażają 
swoje życie i zdrowie na niebezpieczeństwo. Jak się czują i z jakimi problemami 
najczęściej się borykają? O to postanowiliśmy zapytać w końcu kwietnia u źró-
dła, czyli samych pracowników i kierowników sklepów Społem. Anonimowo, 
aby wypowiadali się swobodniej. 

– Największy problem, który mi doskwiera, to fakt, że znacząco spadł ruch w moim 
sklepie, a co za tym idzie, także i obroty. Naszym znakiem rozpoznawczym zawsze była 
produkcja własna, sami robiliśmy pizzę, kanapki, koktajle, ciasta i kawę na miejscu. 
Jednak przez koronawirusa wszystkie pobliskie urzędy, sądy i szkoły zostały zamknięte. 
Przez to zostaliśmy pozbawieni naszych stałych klientów, którzy przed pracą wpa-
dali na śniadanie, lub w czasie szkolnej przerwy przychodzili na pizzę – opowiada 
kierowniczka jednego ze sklepów SPC w Warszawie. 

– Dlatego teraz niestety odczuwamy znaczny spadek obrotów i brak klientów. To bar-
dzo poważny problem i smutne jest to, że nie ma póki co – jak na ten moment zmienić 
tę niekorzystną sytuację. Jedyne co możemy, to czekać. Wszystko mamy czego trzeba, 
dostawy przychodzą na czas, ale co z tego, skoro nie mamy komu tego sprzedawać. 
Można mieć tylko nadzieje, że wkrótce epidemia zelżeje i nastąpi powrót do dawnych 
zakupów – dodaje.

NARAŻENI NA STRES
Epidemia koronawirusa sprawiła, że zarówno sprzedawcy z małych osiedlowych skle-

pików, jak i kasjerzy z wielkich hipermarketów coraz częściej mówią o trapiących ich 
problemach związanych ze stresem w miejscu pracy. – W ostatnich tygodniach nasza 
praca na pewno znacząco się zmieniła, ale co my możemy z tym zrobić? Zostało nam 
jedynie pogodzić się z tą sytuacją. Trzeba żyć w nowej rzeczywistości i czekać na lepsze. 
Teraz przecież praca wszystkich pracowników handlu jest narażona na dużo większy 
stres. Nigdy nie możemy mieć pewności, czy dany klient nie jest zakażony koronawi-
rusem – przyznaje kierowniczka jednego ze sklepów Społem w Wołominie. 

– Są oczywiście w naszym sklepie wszystkie środki ochrony, jak rękawiczki i ma-
seczki, ale obawa i tak pozostaje. Wychodzimy do pracy jeszcze zdrowi, a kto wie, czy 
nie powrócimy do domu już zakażeni. To loteria. Ale nie tylko w handlu istnieje niebez-
pieczeństwo, podobnie narażeni są chociażby pracownicy banków czy poczty. Mimo 
wszystko moi pracownicy nie skarżą się na nic. Nie chcą porzucić swojego miejsca pra-
cy. A wręcz przeciwnie, cieszą się, że wciąż mają pracę, bo jak wiadomo, w innych bran-
żach, przez panującą epidemię, wiele osób straciło swoje stanowiska – zauważa kobieta. 

Co kierowniczka z Wołomina poleca robić innym pracownikom? – Musimy dbać 
o siebie: nosić maseczki, dezynfekować ręce i starać się nie myśleć tak bardzo o otacza-
jącym nas zagrożeniu. Dlatego, gdy tylko wracam z pracy do domu, próbuje się wylu-
zować i odreagować to wszystko. Gram w gry zręcznościowe i robię robótki ręczne. To 
naprawdę pomaga i z całą pewnością mogę polecić to wszystkim pracownikom handlu, 
by właśnie w domu starali się w jak największym stopniu odstresować – radzi. 

ZASADY DLA WSZYSTKICH
– Klienci niestety nie zawsze przestrzegają reguł, które mówią, że trzeba wchodzić 

do sklepów w rękawiczkach i maseczkach – mówi z goryczą kierowniczka sklepu 
Społem w Grodzisku Mazowieckim. I wyjaśnia, że o ile z maseczkami sytuacja nieco 
się już poprawiła, bo coraz więcej osób je zakłada, to brak rękawiczek jest naprawdę po-
ważnym problemem. – Bardzo często klienci chcą wchodzić bez rękawiczek do naszego 
sklepu, a my, jak tylko możemy, staramy się ich zawrócić, zwracając im przy tym uwagę, 
że powinni przestrzegać reguł. I wtedy często dochodzi do awantur. Klienci każą sobie 
przytaczać regulaminy, albo pokazywać im pisma mówiące o konieczności zakładania 
rękawiczek. Przecież to rząd wprowadził te obostrzenia, a my obywatele musimy ich 
przestrzegać – tłumaczy kierowniczka z Grodziska Mazowieckiego. 

Co mogą w takich wypadkach robić sprzedawcy? – Jedynie możemy upominać i pro-
sić, ale nie jesteśmy od egzekwowania prawa. My ze swojej strony przygotowaliśmy 
dla klientów nie posiadających rękawiczek jednorazowe torebeczki foliowe, które mogą 
na wejściu założyć na dłonie. Ale to także im nie zawsze odpowiada. Często robią nam 
awantury, że powinniśmy ich zaopatrzać w rękawiczki. Tylko nie myślą o tym, że my 
sami także mamy nierzadko problemy, bo takie rękawiczki dość szybko się kończą. 
Mimo wszystko staramy się pomóc jak możemy. Jednak nie zawsze to spotyka się ze 
zrozumieniem drugiej strony. Na szczęście jest to ułamek klientów, ale i tak dla nas to do-
datkowa udręka, że oprócz wykonywania swojej pracy, musimy wprost patrzeć wszyst-
kim na ręce – wyjaśnia nasza rozmówczyni. I dodaje, że kolejnym problemem jest to, 
że stojąc w kolejce klienci nie zawsze przestrzegają wymaganych odległości, a wręcz 
prawie wchodzą sobie na plecy.

 – My wykonujemy swoją pracę, jak najlepiej tylko potrafimy. I apelujemy do 
klientów, żeby przestrzegali zasad, by nam wszystkich razem było łatwiej przetrwać 
te trudne czasy. Pracownicy handlu są już naprawdę bardzo zmęczeni tą sytuacją. Ja 
sama po powrocie z pracy nie mam już na nic siły. Wypijam herbatę, oglądam telewizję 
i kładę się spać. Pamiętam przy tym, że na wszystkie przeciwności nie warto reagować 
agresją, bo ta do niczego nie prowadzi. Tylko spokój może nas uratować. A dom jest naj-
lepszym miejscem, by się uspokoić, wyciszyć i zebrać siły na kolejny trudny dzień 
– przyznaje sprzedawczyni.

Na problem pijanych klientów zwraca z kolei uwagę jedna z pracownic osiedlo-
wego sklepu na warszawskim Bemowie. – Klienci przeważnie są wyrozumiali i prze-
strzegają procedur, ale nie wszyscy. Ostatnio w moim sklepie doszło do dość niebez-
piecznej sytuacji, gdy do środka wszedł zataczający się starszy mężczyzna bez maseczki 
ochronnej. Mimo naszych próśb, nie miał zamiaru opuszczać placówki. Chcąc nie chcąc, 
musiałyśmy go obsłużyć, bo po prostu bałyśmy się, że przy dłuższej awanturze może 
nam coś zrobić. To trudna sytuacja w przypadku, gdy w sklepie pracują same kobiety. 
Moim zdaniem policja powinna częściej patrolować okolice sklepów i baczniej ob-
serwować, czy wszyscy klienci zaopatrzeni są w maseczki – zauważa pracownica 
sklepu.

Najtrudniejsze   momenty
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Od Redakcji: W poprzednim numerze kwietniowym, w ramach naszej sondy 
redakcyjnej, opublikowaliśmy błędnie wypowiedź prezes KPH Społem Iwony 
Sarga, w pierwotnej nieautoryzowanej wersji, za co przepraszamy. Poniżej za-
mieszczamy prawidłowy, autoryzowany tekst. 

IWONA SARGA
prezes 
Krajowej Platformy Handlowej Społem
25.03.20

– Jakie problemy związane z pandemią koronawirusa występują w Krajo-
wej Platformie Handlowej?

– Największym wyzwaniem obecnie jest brak realizacji zamówień, spowodowa-
ny przede wszystkim trudnościami w obszarze logistyki. Producenci marek Spo-
łem, z którymi współpracujemy borykają się z problemami transportowymi i ma-
jąc gotowy produkt, nie mogą go wysłać z powodu braku połączeń logistycznych. 
Drugi z problemów to podwyżki, które spowodowane są różnymi czynnikami. Wy-
stępują dodatkowo braki surowców potrzebnych do produkcji głównie z importu, 
takich jak chociażby ryż. 

– Jakie dodatkowe rozwiązania zdecydowaliście się wprowadzić?
Zgodnie z zaleceniami wprowadziliśmy zmianę w organizacji biura – pracujemy 

na razie do początku kwietnia w systemie dyżurowym, przez co zawsze jest jedna 
osoba w biurze. Reszta zespołu bez żadnych utrudnień pracuje zdalnie. Koordynu-
jemy sprzedaż marki Społem poprzez zwiększony przepływ informacji, jesteśmy 
w ciągłych kontakcie z producentami, dystrybutorami i spółdzielniami. W tych 
zmiennych okolicznościach informacja jest podstawą  Sprawdzamy na bieżąco sy-
tuację dot. produkcji i informujemy spółdzielnie oraz dystrybutorów, który z pro-
ducentów dysponuje na daną chwilę towarem i jest w pełni gotowy do realizacji 
zamówień. 

Ten czas postanowiliśmy także wykorzystać do realizacji naszych planów i stra-
tegii. Pracujemy nad nowym asortymentem, analizujemy dane sprzedażowe oraz 
potencjał i przygotowujemy nową listę asortymentową. Kontaktujemy się z firma-
mi producenckimi, aktualizujemy bazę producentów marki własnej, o tych produ-
centów którzy będą zainteresowani w przyszłości dla nas produkować asortyment 
w marce Społem. Wysyłamy pierwsze zapytania o oferty, nawiązujemy nowe kon-
takty, by w pełni wykorzystać ten trudny czas. Pracujemy cały czas do przodu, 
nie zatrzymujemy naszych działań, a wręcz je intensyfikujemy. Produkty z marką 
Społem w tym roku obchodzą jubileusz pod hasłem „minęło już 100 lat marki Spo-
łem”, liczymy na kolejne jubileusze.

– Jak klienci i dostawcy reagują na nową rzeczywistość?
– Z jednej strony widzę, że jest dezorganizacja i dużo sytuacji nerwowych, wyni-

kających z panującej sytuacji. Firmy produkcyjne borykają się z problemami głów-
nie organizacyjnymi, nikt z nas nie przewidział takich utrudnień. Klienci robią 
zapasy w obawie przed koronowirusem. Obecny handel jest na poziomie bardzo 
wzmożonej sprzedaży, a konsumenci oczekują dostępności towarów w sklepach. 

Wszystkie strony zaangażowane w proces sprzedaży starają się sprostać tej 
zmianie i starają się ze zrozumieniem podejść do nowej rzeczywistości. Występu-
jące konflikty i napięcia w tej skomplikowanym czasie powodują brak racjonalne-
go myślenia i niepotrzebne konfliktowe sytuacje. Po tych pierwszych doświadcze-
niach z ogłoszonym stanem epidemii mamy już pewne rozwiązania, które można 
zweryfikować i zaimplementować szerzej. 

Z naszej strony planujemy przeanalizować to co się wydarzyło, podsumować 
wyniki, ocenić możliwe dodatkowe utrudnienia, a przede wszystkim myśleć per-
spektywicznie nad nowymi rozwiązaniami, które wdrożymy w naszych działa-
niach. Wirus po jakimś czasie osłabnie, a może nawet będzie naturalnie unice-
stwiony i wówczas będziemy musieli odbudować nasze relacje i pozycje rynkowe. 
Liczymy, że klienci sklepów Społem docenią działania wszystkich Spółdzielni 
i przekonają się do produktów z marką Społem i Lux. 

MAREK HEJDA
prezes Społem PSS Pruszków 
28.04.20 

– Niewątpliwie najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym problemem jest ochrona 
pracowników i ich zdrowia. Zapewniliśmy im wszystkie dostępne środki, aby zminima-
lizować stres i możliwość zakażenia (maseczki, przyłbice, rękawiczki i płyny dezynfe-
kujące oraz płyty oddzielające w kontaktach sprzedawca– klient).

Ograniczyliśmy czas pracy sklepów i administracji. Pracujemy w systemie rotacyjnym 
oraz tam gdzie to możliwe zdalnie (telefonicznie i poprzez internet z dostawcami). 

Zauważyliśmy powrót wielu klientów, dla których zakupy w naszych sklepach były 
łatwiejsze (mniejsze lub brak kolejek). Obserwujemy dobre relacje bezpośrednie z klien-
tami. 

Wszystkie te działania spowodowały, że po marcowym skokowym wzroście obrotów, 
ta tendencja utrzymuje się w kwietniu. Niepokojący jest wzrost cen od dostawców oraz 
wymagania co do terminów płatności, choć w kwietniu wyhamowały.

Tarcza antykryzysowa (zatrudniamy powyżej 50 osób), niestety jest nie dla nas, 
zwłaszcza jeśli chodzi o podatki lokalne i inne opłaty. 

Obawiamy się, że przedłużający się stan epidemii i wprowadzone ograniczenia mogą 
negatywnie wpłynąć na psychikę pracowników. Trudności są np. przy usuwaniu awarii 
czy przy usługach serwisowych; jak zapewnić ich usuwanie (kontakt bezpośredni z pra-
cownikami z zewnątrz).

BOGUSŁAW PIEŃKOWSKI
 dyrektor Hali Mirowskiej WSS Śródmieście 
28.04.20.
Dokończenie ze str. 1

Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony oso-
bistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki i środki dezynfekcyjne). Ponadto, stanowiska 
kasjerów i sprzedawców w stoiskach sprzedaży tradycyjnej (zza lady) wyposażono 
w ekrany z płyt poliwęglanowych, oddzielające pracowników od bezpośredniego kon-
taktu z klientami.

Prawidłowe funkcjonowanie stoisk i targowiska wymagało zwiększenia liczby pra-
cowników ochrony, których dodatkowym zadaniem było regulowanie dopuszczalnej 
liczby osób przebywających w Hali i na targowisku. Pracownicy ochrony dezynfekowali 
klientom wchodzącym do stoisk ręce, wydawali jednorazowe rękawiczki oraz kontrolo-
wali przestrzegania pomiędzy nimi wymaganych względami bezpieczeństwa odległości. 
Aby mieć pełną kontrolę nad liczbą ludzi w obiekcie ograniczono liczbę wejść z czterech 
do dwóch. 

W każdym wejściu do budynku Hali i na targowisko oraz przy każdym stoisku wy-
wieszone były informacje z obowiązującymi przepisami i zasadami, dotyczącymi jak 
bezpiecznie dokonywać zakupów. Na podłodze przed wejściem do stoisk, jak również 
przed stanowiskami kasowymi, wyklejone zostały taśmy wraz z informacją, wskazujące 
na zachowanie bezpiecznej dwumetrowej odległości pomiędzy oczekującymi klientami. 

Na targowisku pracownicy 
ochrony dbali o przestrze-
ganie obowiązujących zasad 
dotyczących liczby przeby-
wających ludzi i zachowy-
wania odstępów, reagując 
bezpośrednio i ogłaszając 

komunikaty poprzez megafon. Wejście do biura administracji Hali Mirowskiej 
wyposażono w stanowisko dezynfekujące. Pracownicy administracji pracowali 
naprzemiennie, tak aby w pokoju przebywała jedna osoba, celem minimalizacji 
bezpośrednich kontaktów.

Firma sprzątająca, oprócz dotychczasowego zakresu działań, zobligowana została 
do systematycznego, wielokrotnego w ciągu dnia przeprowadzania dezynfekcji miejsc 
i przedmiotów, narażonych na bezpośredni kontakt dotykowy z osobami przebywający-
mi w Hali.

Zamówienia handlowe, jak również wszelkie sprawy administracyjne, w tym łączność 
z Zarządem Spółdzielni, wykonywane były głównie poprzez internet i telefon.

Relacje z klientami przebiegały bez zakłóceń, w pełnym zrozumieniu wobec trudno-
ści wynikających z panującej sytuacji. Wszyscy pracownicy Hali Mirowskiej wykazali 
w tych trudnych dniach pełne zaangażowanie, profesjonalizm oraz zrozumienie i podpo-
rządkowanie zaistniałej sytuacji.    

Kierownictwo Hali było i jest w stałym i bezpośrednim kontakcie z władzami miasta, 
Policją i Strażą Miejską, celem ewentualnego szybkiego działania na wypadek sytuacji 
niespodziewanych.

Najtrudniejsze   momenty

PIOTR KONARSKI 
dyrektor ds. handlu Społem WSS Praga Południe
30.04.20

– Miesiąc kwiecień w Społem WSS Praga Południe to kolejny trudny okres, w któ-
rym przyszło nam pracować i zapewnić naszym Klientom możliwość dokonywania za-
kupów. Jednocześnie był to okres ciągłej troski o z zdrowie i bezpieczeństwo naszych 
Pracowników. W dalszym ciągu zapewniamy naszym Pracownikom ochronę w postaci 
maseczek, przyłbic ochronnych, a także specjalnych pleksi zamontowanych przy sto-
iskach kasowych. Oczywiście zapewniamy także dostępność środków antybakteryjnych 
i czyszczących. 

Mając świadomość, jak w aktualnym okresie stresująca jest praca w sklepach, przy-
gotowaliśmy w podziękowaniu dla naszych Pracowników specjalne gratyfikację. Są to 
specjalne premie za zaangażowanie i brak absencji w okresach 13– 31 marca oraz 1– 15 
kwietnia.

W dalszym ciągu obserwujemy jak zdecydowana większość klientów dba o przestrze-
ganie wprowadzanych zasad postępowania w sklepach w czasie pandemii. Oczywiście, 
z czasem widać podział na klientów, którzy przyzwyczaili się do tej sytuacji oraz takich, 
którzy dość mocno odczuwają jej skutki. W związku z tym, nasi Pracownicy spotykali 
się zarówno z sytuacjami, w których mogli odczuć pozytywne reakcje ze zrozumieniem 
jak ciężką wykonują pracę, ale także i nerwowe podejście klientów.

W naszym biurze wprowadziliśmy podział na zespoły w ramach każdego z działów. 
Zespoły pracują w systemie tydzień biuro i tydzień home office. Aby umożliwić taką 
pracę, zakupiliśmy odpowiednią ilość laptopów, z których korzystają Pracownicy. 

Ogólnie sytuacja jest bardzo wymagająca i wymusza na nas i naszych Pracownikach 
wprowadzania działań niekonwencjonalnych i skutecznych w tym okresie. Jednocześnie 
Zarząd chciałby jeszcze raz podziękować wszystkim naszym Pracownikom za zaanga-
żowanie i chcielibyśmy zapewnić, że robimy i będziemy robić wszystko, aby praca w na-
szej Spółdzielni była bezpieczna, a naszym Klientom dawała możliwość dokonywania 
zakupów w bezpiecznej i miłej atmosferze.
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l rOZMAITOŚCI l rOZMAITOŚCI l rOZMAITOŚCI l 

Todd M. Duncan od wielu lat 
bada losy ludzi osiągających 
wyjątkowe wyniki i sukcesy 

w różnych dziedzinach życia i biz-
nesu. Nie jest to bynamniej zwykła 
dziennikarska dociekliwość. Badania 
te bowiem posłużyły mu do skon-
struowania programu uczącego jak 
uczynić swe życie sensowniejszym, 
spełnionym, wzbogacającym i, nie 
kryjmy – zyskowniejszym. Program 
ten uznany został przez specjali-
stów za jeden z najskuteczniejszych, 
a jego twórca okrzyknięty czołowym 
amerykańskim ekspertem w dzie-
dzinie maestrii życia i sprzedaży. 
Książka jego autorstwa High Trust 
Selling uplasowała się na pozycji 
bestsellerów takich pism jak „Wall 
Street Journal“, „Business Week“, 
„Los Angeles Times“ i wydawnictwa 
Barnes i Noble. Wiedząc to wszyst-
ko, sięgnijmy dziś po inną jego pracę 
pod wiele mówiącym tytułem „Jak 
uniknąć 10 błędów, które popełniają 
handlowcy“.

Pierwszy z listy błędów określa 
autor nakręcaniem się.To nakręca-
nie to przekonanie, że hasła typu 
„na pewno ci się uda“ albo „nie 
poddawaj się – nie ma bólu, nie ma 

zysków“ będą wystarczajacą moty-
wacją do sprzedawania. Potem każe 
nam wywalić książki, kasety i bro-
szurki o sztuce osiągania powodze-
nia i zaprzestać zalicznia kolejnych 
seminariów poświęconych sukcesom 
w handlu. Co proponuje w zamian? 
Głębokie poszukiwanie motywów do 
działania w sobie samym. Mówi, że 
po motywację nie można sięgnąć na 
półkę, ona musi wypływać z uświa-
domienia sobie kim jestem, kim jest 
moja rodzina, czego pragnę, co czuję.

Drugi błąd to pozerstwo. Au-
tor przestrzega przed zuchwałością 
sprzedawców bazującą na arogan-
cji i zaleca w to miejsce uzyskanie 
pewności siebie opartej na wiedzy. 
Konkluzja tego rozdziału jest taka, 
że jeśli pozerstwo nawet doprowa-
dzi do transkcji, to będzie ona tylko 
jednorazowa. Zatem pozer, dążąc do 
sukcesu zawsze działa jek akwizytor, 
a nie jak dostawca. A ponieważ prze-
lotni klienci to za mało, aby kariera 
nabrała przyśpieszenia, wszelkie 
sukcesy będą chwilowe. 

Prowizorka to kolejna zmora na 
ścieżce zawodowej handlowca. Pro-
wizorka kusi szybkim rozwiązaniem 
aktualnie powstałego kłopotu, ale 

– przestrzega autor – tak naprawdę 
im mniej czasu poświęcasz na pro-
wizoryczne półśrodki, tym masz 
go wiecej na opracowanie udanych 
transakcji. Omijanie przeciwności, 
aby sprzedać kilka produktów wię-
cej, to takie tylko powierzchowne 
leczenie objawów. Trzeba sięgnąć do 
istoty problemu i rozwiązać go tak by 
się nie powtarzał. Inaczej będziemy 
jak ten kierowca, który ciagle dole-
wa oleju do silnika zamiast naprawić 
pękniętą miskę olejową.

Ostrzeżeniu przed nadgodzinami 
poświęcono kolejny rozdział. Pracu-
jemy dłużej, co nie znaczy wydaj-
niej. Zaczyna się to od ambitnego na-
stawienia, a kończy na niezdrowym 
uzależnieniu. Dzisiejsze społeczeń-
stwo nadal hołduje purytańskiemu 
etosowi pracy, a pracoholizm rzadko 
bywa uznawany za uzależnienie – 
zwłaszcza przez samych uzależnio-
nych. Niemniej jednak gdy nadgodzi-
ny stają się normą, cześciej mamy do 
czynienia z porażką niż z sukcesem 
– ostrzega Duncan.

Szarpanina to, krótko mówiąc, 
chęć zrobienia absolutnie wszyst-
kiego samemu skutkująca cha-
otycznemu chwytaniu się wszelkich 

aspektów zadania. Tymczasem, do-
wodzi autor, w zawodzie handlow-
ca nie jesteś w stanie wszystkiego 
zrobić sam, zwłaszcza gdy chcesz 
utrzymać sprzedaż na wysokim po-
ziomie, a jednocześnie zachować 
standard życia osobistego. Znajdź 
odpowiednie osoby, którym zlecisz 
odpowiednia zadania. Tak zyskasz 
czas, zwiększysz obroty, ale przede 
wszystkim pozbędziesz się odczu-
cia, że przytłaczają cię miliony obo-
wiązków.

Kolejne rozdziały książki ujawnia-
ją dlaczego trzeba porzucić argumen-
towanie i zastąpić je nawiązywaniem 
kontaktów opartym o wsłuchiwanie 
się w zdanie klienta. Dowiadujemy 
się czym jest hazard w relacjach 
handlowych i jak zastąpić go umie-
jętnością zdobywania zaufania oraz 
nawiązywania nowych kontaktów. 
Dlaczego trzeba się starać by ro-
bienie z nami interesów było łatwe. 
Czemu musimy szanować czas klien-
ta i kiedy absolutnie nie możemy do-
puścić by mógł powiedzieć, że już to 
co mówimy słyszał. W podsumowa-
niu zaś znajdujemy dewizę dobrą nie 
tylko dla handlowców. Twierdzenie 
to głosi, że wszystko zmienia się cały 
czas. Żeby zatem nie popełniać błędu 
stagnacji i my musimy się zmieniać.

Zawsze warto wyciagnąć wnio-
ski z porażki i uczyć się na błędach. 

Ale po co uczyć się na błędach wła-
snych, skoro można na cudzych. 
Wiedza uzyskana dzięki Toddowi 
Duncanowi może nam być pomoc-
ną w likwidowaniu własnych blo-
kad mentalnych, które ograniczają 
nasz potencjał. Autor w dedykacji 
dziękuje wszystkim handlowcom, 
którzy opowiedzieli mu o błędach 
jakie popełnili i o tym, jak ich teraz 
unikają. Nikogo z Czytelników nie 
namawiam, by dziękował autorowi. 
Namawiam natomiast bardzo do się-
gnięcia po tę pozycję.

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Dekalog błędów

BiBlioteczka
handlowca

Obyś żył w ciekawych czasach 
– przedwojenne przekleń-
stwo ziściło się tu i teraz. 

Ciekawych, czyli niepewnych, wy-
magających namysłu, a jednocze-
śnie reakcji nie opartej na utartych 
przyzwyczajeniach. Epidemia wy-
musiła na nas spowolnienie i to do-
brze! Życie w dyktacie „na wczo-
raj” było często nie do zniesienia. 
Jednocześnie stawia przed nami 
nowe trudności. Wśród nich tę, jak 
radzić sobie z napięciem i nerwo-
wością, które w sposób nieuniknio-
ny rosną na gruncie naturalnych 
obaw o zdrowie i życie. 

Dotyczy to solidarnie każdego: 
nas, zdecydowanych mimo zagrożeń 
na dalsze kontakty z klientami, jak 
i klientów, często przywiązanych do 
nas nawykiem wybierania naszych 
produktów, lub po prostu wiedzio-
nych potrzebą zrobienia zakupów, bo 
kończą się zapasy.

Nie obawiajmy się być stanowczy-
mi w oczekiwaniu, że klient dostosu-
je się do zasad panujących w naszym 
sklepie. Trudno, zmieniły się one we 
wszystkich placówkach handlowych 
i nawet jeśli nasz gość ominie spray 
wirusobójczy, albo zlekceważy linię 
odgradzającą od kasy, mamy prawo 

zdecydowanie, choć uprzejmie, po-
prosić o zdezynfekowanie rąk i usu-
nięcie się za linię. 

Troska
Tu jednak może czaić się pułapka. 

Komunikat wygłoszony stanowczym 
tonem na osobie, która zamyśliła się, 
albo nie zauważyła barier, może wy-
wrzeć przykre wrażenie. W naszym 
społeczeństwie zaś przykrość, czy 

zmieszanie są niesłusznie uznawa-
ne za słabość i często natychmiast 
maskowane złością i niechęcią. Nie 
dziwmy się więc, jeśli klient zareagu-
je nerwowo.

Trzeba sobie zdać sprawę, że wie-
le czasu spędzamy w pracy i dobrze 
znamy nasz sklep. My wiemy, że pół-
ki zostały przetarte środkiem dezyn-
fekującym, wiemy, kiedy i jak często 
dezynfekujemy dłonie. Klient tego 
nie wie! Bombardowany codziennie 
ostrzeżeniami z mediów, ma prawo 
czuć się podczas zakupów jak na 
polu minowym. 

Jeśli w dodatku zagapi się i usły-
szy pod swoim adresem stanowczą 
prośbę, próg stresu może zostać 

przekroczony. Zwłaszcza, jeśli są 
świadkowie tej sytuacji: inni ku-
pujący, czy nasi współpracownicy. 
Obawa przed utratą „twarzy” przed 
innymi to silna emocja, nieobca ni-
komu i często sterująca naszymi za-
chowaniami.

Jak temu zaradzić? W pierwszym 
kroku oznajmiamy, że widzimy, co 
się stało: „widzę, że nie użył pan 
sprayu”. W kolejnym – wykazuje-

my zrozumienie: „domyślam się 
i rozumiem, że pewnie pan nie za-
uważył (zamyślił się, nie wiedział, 
do czego to służy itp. w zależności 
od tego, co naszym zdaniem spo-
wodowało to zaniechanie). Następ-
nie wyrażamy prośbę o cofnięcie 
się i skorzystanie ze środka. Nie za-
szkodzi dodać, że zależy nam na jak 
najlepszym zabezpieczeniu sklepu, 
a w konsekwencji i zdrowia tego 
konkretnego klienta. 

Możemy być zaskoczeni, z jak po-
zytywnym odbiorem bywają odbiera-
ne komunikaty, w których osobiście 
damy odczuć klientowi, że jest dla 
nas ważny! „Chcemy, żeby wrócił 
pan do nas w dobrym zdrowiu” – taka 
konkluzja może zdziałać cuda.

Powtarzanie
Rozważmy też jednak sytuację 

(bo i takie bywają), w której nasz 
klient świadomie lekceważy zasady. 
Czasem jest to zaprzeczenie, któ-
rym część osób reaguje na zagroże-
nie, zanim się z nim oswoi, a także 
i później. „Wirusa nie ma, to wymysł 
mediów, czy rządu” – tak w jednym 
zdaniu mogłaby brzmieć nieuświado-
miona motywacja klienta. 

Czasem zaś jest to wynikiem 
nierealnych przekonań na temat 
własnej osoby. „To głupstwa, mnie 
nic nie może się stać, niejedną 
grypę już przechorowałem i żyję” 
– brzmiałoby motto osoby nieprzy-
zwyczajonej do dbania o siebie 
(a także pośrednio o dobro innych, 
bo często innych traktujemy tak, 
jak siebie samych).

W kontakcie z klientem, który 
celowo nie chce się zabezpieczać, 
pomocna może być technika zdar-
tej płyty, polegająca na powtarzaniu 
komunikatu wielokrotnie, dla uzmy-
słowienia naszemu rozmówcy, że 
nie przewidujemy odstępstw: „Ro-
zumiem, jednak proszę, aby nałożył 

pan rękawiczki. Taką mamy zasadę, 
zależy nam, żeby produkty nie były 
dotykane rękami bezpośrednio”. Jeśli 
to konieczne, powtarzamy: „Tak, sły-
szę pana, ale proszę użyć rękawiczek. 
Przygotowaliśmy je specjalnie dla 
państwa, w tym sklepie wolno robić 
zakupy tylko z nimi.”

Głód życzliwości
Jako społeczeństwo jesteśmy 

wszyscy wręcz zgłodniali życzliwo-
ści, mamy jednak prawo zastana-
wiać się, dlaczego warto okazać ją 
innym, zanim inni okażą ją nam? Po 
pierwsze – może my wiemy, jak ująć 
i rozbroić zdenerwowanego klienta, 
a on pod wpływem emocji nie będzie 
zdolny do tego samego. Wówczas 
pozostaniemy w satysfakcji, że stanę-
liśmy na wysokości zadania, nie dali-
śmy się sprowokować i postąpiliśmy 
profesjonalnie. 

Po drugie – może się okazać, że 
nasza postawa wywoła pozytywny 
oddźwięk – uspokoi klienta, pomoże 
mu się opanować, wywoła później-
szą refleksję. A to da nam poczucie, 
że w ekstremalnie trudnym czasie 
zdaliśmy test z człowieczeństwa. Dla 
takiego wrażenia, a także dla chwili, 
w której klient powróci raz i kolejny 
raz do naszej placówki, warto jest go 
zaliczyć.

MONIKA KARPOWICZ

poradnik
spRZEdawcY

Test na solidarność

JADWIGA STUDZIŃSKA 

prezes Społem PSS Otwock 
30.04.20.

– Najbardziej krytyczny moment w okresie pandemii dla Spółdzielni to choroby per-
sonelu, brak nowych ludzi do pracy, a co za tym idzie skrócenie godzin pracy sklepów. 
Jeżeli chodzi o zaopatrzenie placówek, to na tym odcinku wszystko działało sprawnie. 
Na bieżąco odbywały się dostawy towarów. Dostawcy dostosowali się do zwiększonych 
zamówień, w związku ze wzmożonym popytem przez klientów.

Załogi naszych 10 placówek handlowych dzielnie i z oddaniem stawiły czoła trud-
nej, nadzwyczajnej sytuacji. Z pełnym zrozumieniem, wprowadzono przede wszystkim 
wszystkie wymagane stanem epidemii środki ochrony dla pracowników i klientów. 

Sklepy zostały wyposażone w maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny odkażające, 
przyłbice, ekrany z pleksi. Mamy duże trudności z zakupem rękawiczek, ponieważ są 
mało dostępne na rynku i drogie.

Zwiększony został limit na środki czystości w sklepach w trosce o bezpieczeństwo 
naszych pracowników i klientów.

Z początku rygory, w postaci zachowania odpowiedniego dystansu w sklepie 
i przy kasie, były przyjmowane przez klientów niekiedy z pewnym oporem, ale teraz 
dyscyplina pod tym względem jest należyta i sami klienci wzajemnie przestrzegają 
się o tym. 

W marcu, kwietniu odnotowaliśmy wzrost obrotów na początku pandemii i przed 
świętami, potem spadek do chwili obecnej. Klienci jak zwykle ci sami, którzy wybiera-
ją zawsze nasze społemowskie sklepy. Seniorzy docenili przeznaczenie dwóch godzin 
sprzedaży specjalnie dla nich. 

Odnotowujemy również duży spadek wpływu z dzierżaw, co ma znaczący udział 
w przychodach naszej Spółdzielni.

Jestem pełna podziwu i uznania dla naszych pracowników, którzy z wielką odpowie-
dzialnością i poświęceniem pracują w tak trudnych warunkach. Dzięki od lat dobrej, 
przyjaznej atmosfery w naszej spółdzielni, gdzie każdy może liczyć zawsze na pomoc 
i wsparcie drugiego, udaje nam się pokonywać i bieżące problemy i stresy.

Jesteśmy optymistami i myślę, że mimo trudności, z jakimi borykamy się na co dzień, 
wyjdziemy z tego kryzysu mocniejsi i bogatsi o doświadczenia, ze zbudowanym jeszcze 
większym zaufaniem naszych wiernych klientów. 

opr. Sondy DARIUSZ GIERYCZ

 l SONDA REDAKCYJNA – SPOŁEM walczy z pandemią! l
uDokończenie ze str. 5
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Z a s ł u ż e n i  d z i a ł a c z e
spółdzielczości spożywców

150-lecie „Spo-
łem” WSS Śródmie-
ście w roku 2019 
było okazją do wy-
różnienia długolet-
nich pracowników 
m.in. przyznaniem 
im społemowskich 
odznaczeń. W gro-
nie odznaczonych 
był Andrzej Sot z 39-letnim sta-
żem pracy i 20-letnim członkow-
skim w śródmiejskiej spółdzielni. 
Na uroczystej Jubileuszowej Gali 
otrzymał odznakę „Zasłużony dla 
Społem”.

Andrzej Sot po ukończeniu 
jednej z warszawskich szkół za-
wodowych, mimo zawartego 
w programie stolarstwa nie wy-
korzystał zdobytej wiedzy w tym 
kierunku w pierwszej pracy. Sko-
rzystał natomiast z oferty Miej-
skich Zakładów Komunikacyj-
nych, pracując tam dwa lata przy 
naprawach i konserwacji taboru.

Od roku 1979 zamienił MZK 
na Spółdzielczy Dom Han-
dlowy „Sezam”. Jak w wielu 
przypadkach w handlu, a szcze-
gólnie w spółdzielczości, na 
podejmowane decyzje o zatrud-
nieniu w tym sektorze dużą rolę 
miało i ma doświadczenie rodzi-
ców. I w tym razem fakt ten miał 
swoje uzasadnienie. Andrzej Sot 
z dumą podkreśla, że pochodzi 
z „rodziny handlowców”. Ro-
dzice pracowali w ówczesnym 
Przedsiębiorstwie Hurtu Spożyw-
czego.

W „Sezamie” praktykuje w sto-
isku mięsnym, w którym pracuje 
m.in. z uroczą Halinką. Długo nie 
czekał, zawładnął jej sercem i po-
prosił o rękę. O młodym pracow-
niku tak mówi ówczesna dyrektor 
SDH Maria Skawińska : „pomi-
mo młodego wieku z dużym po-
czuciem obowiązku przyjmował 
powierzone mu zadanie. Zawsze 
uśmiechnięty, optymistycznie na-
stawiony do życia. Serdeczny, ko-
leżeński, lubiany zarówno przez 
kierownictwo, jak i przez współ-
pracujące z nim koleżanki i kole-
gów”. 

Po trzech latach skorzystał 
z propozycji pani dyrektor i roz-
począł pracę jako kierowca samo-

chodu dostawczego. 
Wkrótce też zamie-
nił „Sezam” na Halę 
Mirowską. Samocho-
dem „Robur ” wyjeż-
dżał z kierownikami 
stoisk po towar lub 
odbierał zamówione 
artykuły od produ-
centów i dostawców. 
W razie potrzeby 
pomagał w innych 

pracach na terenie obiektu. Po 
zmianach w strukturze WSS 
Śródmieście swoim zasięgiem 
w dowożeniu artykułów objął 
wszystkie placówki tej spółdziel-
ni na terenie centrum stolicy oraz 
pojedynczych sklepów w dzielni-
cy Wola i Wilanów.

Zdobyte doświadczenie wy-
korzystuje w codziennej pracy, 
którą wykonuje z dużym zaanga-
żowaniem. Jego stosunek do obo-
wiązków znajduje uznanie wśród 
kierownictwa. Jest pracownikiem 
odpowiedzialnym, dyspozycyj-
nym i koleżeńskim. Nie stroni od 
żadnej pracy, w miarę posiada-
nych możliwości pomaga każde-
mu, kto poprosi o pomoc.

Będąc uczestnikiem wycieczek 
organizowanych w spółdzielni 
jest duszą towarzystwa. Oprócz 
tego, że ma swoje zdanie o podró-
żach, które „kształcą”, to jeszcze 
za każdym razem umila spotka-
nia śpiewem oraz grą na gitarze. 
W repertuarze przede wszystkim 
króluje muzyka polska, a z wy-
konawców na pierwszym miej-
scu stawia Czerwone Gitary oraz 
Annę Jantar. 

Zapytany o muzykowanie z np. 
z dwunastoletnim wnukiem Mar-
cinem, z nutką żalu w głosie (tu 
śmiech!), odpowiada, że Mar-
cin raczej, „woli granie, ale na 
murawie”, będąc zawodnikiem 
Państwowej Szkoły Futbolu na 
Bródnie. Razem,w zgodzie i za-
angażowaniem oglądają mecze 
piłki nożnej, szczególnie te w któ-
rych gra Robert Lewandowski.

Relaksem dla Andrzeja Sota, 
poza wymienionym muzykowa-
niem i piłką, jak mówi są „prace 
rolne”, na swojej przydomowej 
„plantacji borówki amerykań-
skiej” oraz uprawa warzyw z prze-
wagą pomidorów i ogórków.

JOLANTA 
JęDRZEJEWSKA

Andrzej Sot

Rząd na posiedzeniu 28 
kwietnia br. przyjął 
projekt ustawy aktuali-

zującej tarczę antykryzysową 
do wersji 3.0, który następnie 
trafił do Sejmu. Szykowane jest 
także odmrażanie gospodarki, 
w tym handlu, a jeszcze w maju 
możliwe będzie otwarcie galerii 
handlowych.

Pierwsza wersja tarczy anty-
kryzysowej weszła w życie 1 
kwietnia 2020 r. Tarcza, to po-
toczna nazwa ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID– 19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw, 
która wprowadziła szereg upraw-
nień dla osób i podmiotów praw-
nych, z których mogą one sko-
rzystać dla poprawienia sytuacji 
ekonomicznej i zapewnienia cią-

głości realizowanych przez siebie 
przedsięwzięć gospodarczych. 

Założenia tarczy  
antykryzysowej

Jednym z najważniejszych 
punktów ustawy jest zwolnienie 
od składek ZUS dla mikrofirm 
i samozatrudnionych. Każdy, 
kto prowadzi jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, lub zatrud-
nia maksymalnie 9 osób, może 
liczyć na zwolnienie z opłacania 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne za marzec, kwiecień i maj. 
Pokryje je Państwo. Zwolnienie 
dotyczy przedsiębiorców i ich 
pracowników, a także osób opła-
cających składki tylko za siebie – 
pod warunkiem, że ich przychód 
nie był wyższy niż 300 proc. pro-
gnozowanego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w 2020 
r.

Kolejna kwestia to mikropo-
życzka ze środków Funduszu 
Pracy. To jednorazowa pożyczka 
na pokrycie kosztów mikroprzed-
siębiorców, którzy prowadzili 
działalność gospodarczą przed 
dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka 
w wysokości 5 tys. zł przyzna-
wana na okres nie dłuższy niż 
12 miesięcy z 6 miesięcznym 
okresem karencji, z możliwo-
ścią umorzenia pod warunkiem, 
że przedsiębiorca przez okres 3 
miesięcy od dnia jej udzielenia 
nie zmniejszy stanu zatrudnienia 
w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy w stosunku do stanu 
zatrudnienia na dzień 29 lutego 
2020 r. Wniosek o pożyczkę trze-
ba złożyć do powiatowego urzę-
du pracy.

Ważnym punktem jest rów-
nież dofinansowanie do wyna-
grodzenia dla pracodawcy ze 
środków Funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pracow-
niczych. Łączna kwota dofinan-
sowania w przypadku przestoju 
ekonomicznego wynosi 1533,09 
zł na pracownika, co obejmuje 50 
proc. wynagrodzenia minimal-
nego, czyli 1300 zł plus składki 
ZUS pracodawcy od tej kwoty, 
które również mogą być dofi-
nansowane z FGŚP. Natomiast 
w przypadku obniżenia wymiaru 
czasu pracy, łączna maksymalna 
kwota dofinansowania to 2452,27 

zł, co obejmuje 40 proc. przecięt-
nego wynagrodzenia plus rów-
nież składki ZUS pracodawcy od 
tej kwoty. Wymiar czasu pracy 
można obniżyć o 20 proc., ale nie 
więcej niż do 0,5 etatu.

Warto także przytoczyć prze-
pisy mówiące o uelastycznieniu 
czasu pracy. Pracodawca do-
tknięty skutkami epidemii koro-
nawirusa może skrócić dobowy 
czas nieprzerwanego odpoczynku 
dla pracownika z obecnych 11 
godzin do 8 z gwarancją oddania 
pracownikowi równoważnego 
odpoczynku w okresie 8 tygo-
dni, a tygodniowy czas takiego 
odpoczynku – z 35 do 32 godzin. 
W porozumieniu ze związkami 
zawodowymi albo gdy nie ma 
związków z przedstawicielami 

pracowników – będzie mógł też 
wydłużyć dobowy wymiar czas 
pracy do 12 godzin oraz okres 
rozliczeniowy do maksymalnie 
12 miesięcy.

W tarczy pomyślano również 
o rzeszy cudzoziemców, którzy 
przebywają i pracują w naszym 
kraju, w dużej części w handlu, 
również w sklepach Społem. Zde-
cydowano o wprowadzeniu dla 
nich przepisu regulującego prze-
dłużenie legalnego pobytu i ze-
zwoleń na pracę. Ustawa zakłada 
więc wydłużenie wiz pobytowych 
i zezwoleń na pobyt czasowy cu-
dzoziemców, wydłużenie terminu 
składania wniosków o udzielenie 
zezwoleń pobytowych, przedłu-
żenie wizy oraz przedłużenie po-
bytu w ramach ruchu bezwizowe-
go, jeżeli wypadałby on w okresie 
stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii. Tarcza zakła-
da też wydłużenie okresów waż-
ności zezwoleń na pobyt czasowy 
oraz wiz krajowych do 30 dni od 
dnia odwołania stanu epidemii 
lub zagrożenia epidemicznego.

Zmiany w spółdzielniach
Zapisy tarczy antykryzysowej 

bezpośrednio odnoszą się również 
do funkcjonowania spółdzielni. 
Wprowadzone zostały bowiem 
zmiany w Prawie spółdzielczym 
dotyczące działania organów 
spółdzielni, w tym również 
Spółdzielni Spożywców Spo-
łem. Tarcza wprowadziła istotne 
zmiany w zasadach zwoływania, 
odbywania posiedzeń i podejmo-
wania uchwał przez zarząd, radę 
nadzorczą, czy walne zgromadze-
nie, które zastępuje radę nadzor-
czą w przypadku, o którym mowa 
w. art. 46a Prawa spółdzielczego 
oraz zebrania grup członkow-
skich.

W art. 35 Prawa spółdziel-
czego dodano paragrafy,  które 
dotyczą zwołania posiedzenia 
zarządu oraz rady nadzorczej na 
żądanie jednego z członków tych 
organów, podejmowania uchwał 
przez zarząd i radę nadzorczą na 
piśmie albo przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozu-
miewania się na odległość. Nowe 
przepisy prawa spółdzielczego 
stosuje się również do posiedzeń 
zarządu, rady nadzorczej, walne-
go zgromadzenia oraz zebrania 
grup członkowskich zwołanych 

przed dniem wejścia w życie 
ustawy.

Ustawa wprowadziła także 
istotną regulację dotyczącą ter-
minu odbycia się walnego zgro-
madzenia spółdzielni. Zgodnie 
z art. 90 Ustawy zmieniającej, 
jeżeli ustawowy termin zwoła-
nia walnego zgromadzenia spół-
dzielni przypada w okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epide-
mii, trwającego w dniu wejścia 
w życie ustawy lub ogłoszonego 
bezpośrednio po okresie trwa-
jącym w dniu wejścia w życie 
ustawy, ulega on przedłużeniu 
o 6 tygodni od dnia odwołania 
tego stanu.

Tarcza 3.0
Natomiast jeszcze przed ma-

jówką, bo 28 kwietnia rząd przy-
jął projekt ustawy aktualizującej 
tarczę antykryzysową do wersji 
3.0, który trafił już do Sejmu. 
Z punktu widzenia przedsię-
biorców, najważniejsza zmiana 
dotyczy składek ZUS. Zapisy 
z pierwszej tarczy antykryzy-
sowej zwalniają z ich opłacania 
wszystkich przedsiębiorców, 
którzy zatrudniają do 49 pracow-
ników. Jednak, by skorzystać 
ze zwolnienia, ich przychód nie 
może przekraczać limitu, który 
wynosił 300 proc. przeciętne-
go miesięcznego wynagrodze-
nia w gospodarce w 2020 roku. 
Oznacza to, że zwolnienie przy-
sługiwało tym, którzy nie noto-
wali przychodu wyższego niż 
ok. 16 tys. złotych. Tzw. tarcza 
antykryzysowa 3.0 w swoich za-
pisach zakłada rozszerzenie tego 
zwolnienia. I tak przedsiębiorcy 
będą mogli przestać płacić skład-
ki ZUS, jeżeli ich przychód prze-
kracza 300 proc., ale dochód nie 
jest wyższy niż 7 tys. złotych.

Zmienią się także zasady na-
liczania tzw. czerwcowych eme-
rytur. Zapisy tarczy antykryzyso-
wej 3.0 przewidują bowiem, że 
w przypadku czerwcowych wnio-
sków do ustalenia wysokości 
emerytury będą wykorzystywa-
ne zasady funkcjonujące w maju 
bieżącego roku. Ale tylko w przy-
padku jeżeli jest to korzystniej-
sze dla ubezpieczonego. Zmiany 
przygotowane zostały także dla 
samotnych rodziców. Rządowy 
projekt przewiduje podniesienie 
kwoty kryterium dochodowe-
go w funduszu alimentacyjnym 
do wysokości 900 złotych oraz 
wprowadzenie zasady ”złotówka 
za złotówkę”, jeżeli dochód prze-
kracza ten próg. 

Jednak to nie wszystko. W pro-
jekcie trzeciej wersji tarczy zna-
lazło się wiele kontrowersyjnych 
pomysłów. Według Business 
Centre Club pakiet osłonowy dla 
przedsiębiorców jest dalece nie-
wystarczający. – Nie usłyszeli-
śmy ani słowa o tym, jak rząd za-
mierza wykorzystać 7,4 mld euro 
z Unii Europejskiej. Pakiet jest 
spóźniony: firmy już bankrutują, 
a ludzie na śmieciówkach pozba-
wiani są zarobku z dnia na dzień 
– alarmuje BCC. 

O krok dalej z krytyką idzie 
Solidarność. – Jest to sytuacja 
kuriozalna. Pierwsze propozycje 
zawarte w Tarczy 3.0 dotyczyły 
chociażby zwolnień pracowni-

Tarcze dla handlu

ków bez ustalania tego ze związ-
kami zawodowymi, wyrzucenia 
na margines ustawy o szczegól-
nej ochronie, zwolnień działaczy 
związkowych i osób szczególnie 
chronionych. To sytuacja nie do 
przyjęcia! Tylko dzięki interwen-
cji u Andrzeja Dudy i Jadwigi 
Emilewicz, Solidarności udało 
się te haniebne zmiany wyrzucić 
z nowej tarczy – stwierdził prze-
wodniczący Solidarności Piotr 
Duda.

Odmrożenie gospodarki
Jednocześnie z wprowadza-

niem kolejnych nowelizacji ustaw 
trwa luzowanie obostrzeń i odm-
rażanie polskiej gospodarki, a na 
horyzoncie widać już otwarcie 
galerii handlowych, które może 
nastąpić jeszcze w maju. W me-

diach od pewnego czasu pojawia-
ły się bowiem informacje, że pra-
cownicy co najmniej kilku galerii 
handlowych dostali polecenie, że 
w maju mają się stawić w pracy. 
Tak jest m.in. w jednej z galerii na 
warszawskiej Woli. 

Oprócz otwarcia galerii han-
dlowych w drugim etapie odm-
rażania gospodarki będą mogły 
odetchnąć branże takie jak np. 
turystyka. Szykuje się bowiem 
otwarcie części hoteli, pensjo-
natów oraz innych miejsc noc-
legowych – oczywiście przy za-
chowaniu reżimu sanitarnego. 
Ponadto zapowiedziano otwarcie 
marketów budowlanych w week-
endy oraz części instytucji kultu-
ry – bibliotek, muzeów.

MARCIN KOZIESTAŃSKI
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Z powodu trwającej epidemii 
koronawirusa, wiele osób 
poddać musi się domowej 

kwarantannie. Niech to będzie 
czas na nowe pasje, na przykład 
kulinarne. Początkujący ku-
charze niech skorzystają z po-
niższych przepisów wg podanej 
receptury i sposobu przygoto-
wania. Tych bardziej „wytraw-
nych”, poniższe propozycje 
zainspirować mogą do własnej 
inwencji. Kuchnia to świetne 
miejsce na spędzanie rodzinnie 
czasu i dobrą zabawę.

Kotlety 
ziemniaczane 
z pieczarKami

Na kotlety: ● 50 
dkg obranych ziem-
niaków ● 1 jajko 

● 2 łyżki mąki ziemniaczanej ● 1 
łyżka mąki pszennej ● mąka do ob-
taczania kotletów ● sól ● Na farsz: 
● 10 większych pieczarek ● 1 nie-
duża cebula ● sól ● natka pietrusz-
ki ● Dodatkowo: olej do smażenia 
placków i pieczarek

Ziemniaki ugotować w osolo-
nej wodzie. Ugnieść tłuczkiem 
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–23 utworzą hasło. 

Poziomo: 1) na plaży odsłaniają od 
słońca, 5) wywierana na osobę, 8) mate-
riał budowlany, 9) były znane już w staro-
żytności, 10) choroba wieku dziecięcego 
z braku wapnia w organizmie, 11) nazwi-
sko rumuńskiego poety, malarza, drama-
turga i tłumacza Gheorghe, którego imię 
nosi Uniwersytet Techniczny w Jassach, 
13) krewny jastrzębia i orła, 16) bażant 
również nim jest, 20) nie parter, 23) mała 
Tatiana, 24) przepytuje ankietowanego, 
25) miasto w pn.-wsch. Rumunii (Mołda-
wia), 26) w książce jest nie jedyna, 27) 
popularne w Polsce nazwisko.

Pionowo: 1) wiosną na drzewach 
i krzewach, 2) rodzaj befsztyka, 3) żona 
syna, 4) obok liryki, 5) potrawa kielecka 
z gotowanych ziemniaków, mąki pszen-
nej, mleka zsiadłego i skwarek, 6) imię 
żeńskie, 7) m. i gł. port w Japonii (Wy-
spa Honsiu), 12) może być termiczny, 
14) zdrowa przy chorobach żołądka, 15) 
niegodziwiec, 17) sir Joshua (1732–92) 

ang. malarz, portrecista, 18) herb szla-
checki m.in. Potockich, 19) drzewo lub 
krzew, 21) szybki taniec lat 60 XX wieku, 
22) papryka łagodna albo…, 23) miasto 
w Wielkopolsce. 

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 5 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 31maja br. roku. 

Prawidłowe rozwiązanie będzie pre-
miowane w drodze losowania nagrodą 
ufundowaną przez Hurtownię spożyw-
czą żywności ekologicznej i konwencjo-
nalnej „PRIMUS”.

Rozwiązanie Krzyżówka nr 3/20
Poziomo: 1) wrzosiec, 5) Befama, 

8) gokart, 9) atletyka, 10) dentysta, 11) 
kolarz, 13) kukła, 16) arkan, 20) pajdka, 
23) blondyni, 24) nagietek, 25) arbajt, 26) 
czubek, 27) nostrzyk.

Pionowo: 1) wygoda, 2) zakonnik, 3) 
skrzyp, 4) czara, 5) bulik, 6) fotel, 7) Ma-
karska, 12) Olga, 14) układacz, 15) Arek, 
17) korytarz, 18) andrut, 19) piątek, 21) 
dziób, 22) Antek, 23) wędlina.

HASŁO: SZERZYMY CZYTEL-
NICTWO

1

1

2

22

3 4 5 6 7

8

 

 
8 9

2 13 23

10
17 12  

11 12

7

13 14

3

15

10

16

5

17

18 19

20 21

20

22  23

9 15

14
24

18 6 16

25

21

4  
26

 

27

11 19

dOmOwe dania 

krZyżówkA Nr 5 z hasłem

sMAkI żyCIA  

Baran 21.III– 20.IV
Nie lubisz użalać się nad 
sobą. Jesteś zdecydowany 
podjęć każde ryzyko dla 
osób najważniejszych dla 
ciebie

Byk 21.IV– 21.V
Wierność w stosunku do 
osób znajomych jest najbar-
dziej znaczącą w twoim ży-
ciu. Zyskujesz tym najwięk-
szą przychylność otoczenia

BlIźnIęta 22.V– 21.VI
Rozpierająca cię energia 
udziela się Twoim najbliż-
szym i znajomym. O utratę 
popularności nie masz po-
wodów do obaw.

rak 22.VI– 22.VII
Twoja wrażliwość na spra-
wy innych jest ogromna. Na 
twoją pomoc mogą liczyć 
nie tylko najbliższe ci osoby. 

lew 23.VII– 22.VIII
Dokonujesz oceny przy-
szłych swoich znajomych. 
Nie jest łatwo wkraść się 
w Twoje łaski. Więcej tole-
rancji.

Panna 23.VIII– 22.IX
Szlachetność i bezgraniczne 
oddanie oraz gotowość nie-
sienia pomocy, sprawiają,że 
pomagasz innym. 

waga 23.IX– 23.X
Cenisz szczerą przyjaźń i na 
taką możesz liczyć ze strony 
otaczających cię krewnych 
i znajomych.
SkorPIon 24.X– 22.XI
Nie znosisz sprzeciwu, 
a czasem możesz go doznać 
ze strony bliskich czy przy-
jaciół. Czasem trzeba wy-
słuchać zdania innych.

Strzelec 3.XI.– 23.XII
Realna ocena rzeczywisto-
ści nie zawsze może być 
zgodna z oceną innych. Weź 
to pod uwagę.

kozIorożec 24.XII– 20.I
Samotność raczej ci nie 
grozi. Dar słuchania innych 
sprawia, że powiększy się 
grono twoich znajomych.

wodnIk 21.I– 20.II
Cenisz przyjaźnie. Nie to-
lerujesz kłamstwa i fałszu. 
Uważasz, że ludzie powinni 
sobie pomagać i tak trzy-
maj.

ryBy 21.II– 20.III
Weź pod uwagę fakt,że cza-
sem własnymi problemami 
można podzielić się z in-
nymi. Z pewnością będzie 
ci lżej.

J.J.

®
Hurtownia spożywcza
żywności ekologicznej

i konwencjonalnej

„PRIMUS”

i ostudzić. Przepuścić przez pra-
skę i dodać mąkę, jajko i odrobinę 
soli. Wyrobić ciasto. Podzielić na 
równe kulki. Pieczarki zetrzeć na 
tarce o dużych oczkach i razem 
z pokrojoną w kosteczkę cebu-
lą usmażyć na 2 łyżkach oleju. 
Posolić do smaku. Dodać łyż-
kę posiekanej natki z pietruszki. 
Kulki ziemniaczane spłaszczyć. 
Wszystko to robić na oprószonej 
mąką ziemniaczaną desce. Można 
użyć również mąki pszennej. Na 
jeden placuszek nałożyć łyżką 
farsz i przykryć drugim plackiem. 

Sklejać brzegi i formować kształt 
kotleta mielonego. Smażyć na 
złoto brązowy kolor na rozgrza-
nym oleju. 

KurczaK 
w occie 
jabłKowym

Składniki: ● 
2 filety z kurcza-
ka ● 2 łyżki ole-
ju ● 3 łyżki octu 

jabłkowego ● 1 ząbek czosnku ● 
po sporej szczypcie suszonego es-
tragonu, rozmarynu i cząbru ● sól 
● pieprz

Filety przekroić na 2 płaty. Lek-
ko rozklepać je dłonią. Czosnek 
obierać i przecisnąć przez praskę. 
Olej wymieszać z octem, czosn-
kiem, solą, pieprzem i suszonymi 
ziołami. Mięso włożyć do mary-
naty. Przykryć folią spożywczą. 
Wstawić do lodówki na 30– 60 mi-
nut. Mięso ułożyć na blasze przy-
krytej pergaminem. Posmarować 
marynatą z dna miski. Piec 20– 
25 minut w temperaturze 180°C. 
W czasie pieczenia sznycelki 2– 3 
razy obrócić, aby równomiernie się 
zrumieniły. Podawać z ulubionymi 
dodatkami.

Strudel 
z warzywami 
i Sezamem

 Na ciasto: ● 300 
g mąki ● 4 łyżki roz-
topionego masła ● ły-
żeczka soli ● 150 ml 
ciepłej wody ● opako-

wanie serka feta ● czarne oliwki ● 
świeży ogórek ● pęczek szczypior-
ku ● Na farsz: ● ⅓ główki kapusty 
● 2 cebule ● marchew ● pietruszka 
● biała część pora ● 4 łyżki sezamu 
● olej ● sól ● pieprzu ziołowego 
Z mąki, wody, soli i masła (1 ły-
żeczkę odłożyć) zagnieść elastycz-
ne ciasto. Pozostawić na minimum 
pół godziny. Przygotować farsz: 
marchew, pietruszkę i cebulę obie-
rać i zetrzeć na tarce. Dodać posie-
kaną kapustę i por. Podsmażyć na 
oleju, wlać 4 łyżki wody i dusić 
przez 20 minut. Wsypać 3 łyżki 
sezamu, sól i pieprz, wymieszać. 
Ciasto bardzo cienko rozwałko-
wać. Wyłożyć na nie farsz. Zwinąć 
ciasto w rulon, podwijając brzegi. 
Posmarować masłem i oprószyć se-
zamem. Piec w 170oC przez około 
40 minut, aż się zarumieni.

TARTINKA

Dobre i to, jak mówiła magdalena. 
Gospodyni magda, co ty będziesz jadła?
Gdy magdalena deszczem zacina,  
to zwykle deszcz dłużej trzyma. 
Na Magdalenę pogoda – pszczółki wygoda, 
a jak słota to – lichota.

29 maja – imieniny magdaleny

Na kwarantannie

Horoskop maj 2020r.
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             J.J.

Moje ulubione książki, 
to zwykle te, do któ-
rych z przyjemnością 

się wraca. I na ogół nie są 
to pozycje głośnych pisa-
rzy światowych, lecz raczej 
mało znane biografie, albo 
powieści mniej popularnych 
autorów, pisane w pierwszej 
osobie. Wtedy jakoś łatwiej 
utożsamiam się z bohate-
rem narracji. Kilka lat temu, 
kiedy wzmacniałem serce 
przez dwa tygodnie w szpi-
talu, nieoceniona żona, zna-
jąc moje preferencje, kupiła 
mi do lektury kilka lekkich 
kryminałów.

Przeczytałem je, dawko-
wane co kilka dni, jednym 
tchem na szpitalnym łóżku, 
a i potem, podczas domowej 
rekonwalescencji. Nieod-
łączny laptop, telefon, notat-
nik, nawet muzyczny odtwa-
rzacz, poszły w kąt. Były to 
wciągające czytadła, do któ-
rych i teraz niekiedy sięgam 
z sentymentem 

Odkryłem dwóch mało 
znanych w Polsce autorów. 
Pierwszy z nich, to ame-
rykański pisarz powieści 
kryminalnych Robert Brown 
Parker, zmarły w 2010 r. na 
przedmieściach Bostonu. Na 
początku obecnego wieku po 
polsku ukazało się sześć 
jego książek. Ich bohaterem 
jest najczęściej prywatny 
detektyw Spencer z mrocz-
nych ulic Bostonu, czasem 
posługujący się bronią na 

granicy prawa. Inną postacią, 
stworzoną przez Parkera jest 
policjant Jesse Stone, rów-
nie znakomicie dający sobie 
radę z gangsterami i skorum-
powanymi urzędnikami. 

Wartka akcja, niespodzie-
wane jej zwroty, specyficzny 
sarkastyczny humor bohate-
ra, dowcipne dialogi, lekki 
dreszczyk emocji, by na koń-
cu oczywiście zwycięstwo 
opić z przyjacielem łykiem 
wybornego brandy. Polecam 
tytuły, które mówią same za 

siebie: „Szansa”, „Prze-
kręt”, „Na chybił trafił”, 
„Mroczna intryga”, „Mia-
steczko bezprawia”. 

Drugi z autorów, to obec-
nie 59– letni były prokura-
tor włoski i senator Gianrico 
Carofiglio, walczący z wło-
ską mafią, pochodzący z Bari 
nad Adriatykiem, na południu 
Włoch. Ponieważ niegdyś stu-
diowałem prawo i mam wiel-
ką atencję do dramaturgii 
sali sądowej, jego opisy są 
mi szczególnie bliskie. Bar-
dzo fachowo, a jednocześnie 
przystępnie opowiada o przy-
godach prawniczych adwokata 
Guido Guerrieriego. 

Jego bohater to szlachetny 
bojownik w imię prawa, bez-
względnie walczący zarówno 

z bandytami, jak i skorum-
powanymi sędziami. Inte-
ligentne dialogi, polemiki 
sądowe, a jednocześnie du-
chowe refleksje, przyrodni-
cze zachwyty i czasem miłe 
romanse samotnego mece-
nasa, to atuty tych powie-
ści. Najbardziej pociągające 
to: „Świadek mimo woli”, 
„Z zamkniętymi oczami”, 
„Ponad wszelką wątpliwość” 
i „Ulotna doskonałość”. 
Można dość tanio zamówić 
przez internet. 

Wieczorna lektura dobre-
go kryminału, przy świetle 
przytulnej lampy, przy bal-
konie, otwartym na kwitną-
cy właśnie wiosenny, roz-
łożysty kasztan i pachnące 
krzewy bzu, a może i kwia-
ty maciejki, to najlepszy 
błogi relaks. Można wtedy 
faktycznie gładko wcielić 
się w rolę niezwyciężone-
go, dzielnego detektywa, 
albo i nigdy niepokonanego 
strażnika… prawa i sprawie-
dliwości. 

A gdy do tego dodać kar-
ton schłodzonego, zamó-
wionego w Browarze Witni-
ca, przedniego Lubuskiego, 
to można potem wirować jak 
pląsający

DERWISZ 

W pierwszej osobie


