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NSZZ Solidarność – ALFREDEM BUJARĄ 

SPOŁEM 2022

potrzebna jedność

Spółdzielnie społemowskie, 
jak pisaliśmy wcześniej na 
przykładzie PSS Olsztyn i SS 

Mokpol stoją w tym roku wobec 
wielu trudnych wyzwań. Nasza 
koleżanka, red. Monika Karpo-
wicz opisuje też na str. 3 trudne 
sprawdziany, jakie stoją obecnie 
przed WSS Praga Południe: 

„Ostatnie miesiące posta-
wiły wiele wyzwań przed pra-
ską spółdzielnią, prowadzącą 
21 sklepów spożywczych pod 
szyldami Universam, Lux i mi-
ni-Universam. To nie tylko pan-
demia koronawirusa, inflacja 
i rosnące koszty (opłaty za gaz 
i prąd), czy agresywna polity-
ka marketingowa konkuren-
cji. Urodziny flagowej placów-
ki przypadły na pierwsze dni 
wojny na Ukrainie. Dyrektor 
handlowy oraz kierownik su-
permarketu spożywczego Uni-
versam Tomasz Kwiatkowski 
stwierdzili, że nie było widać 
tzw. paniki zakupowej, ruch był 

typowy dla sobotniego popołu-
dnia”.

Swój artykuł rozpoczyna od 
4 urodzin sztandarowego super-
marketu Universam: 

„To już cztery lata, jak sto-
łeczny Universam otworzył swe 
podwoje w nowej siedzibie – 
Galerii „Rondo Wiatraczna”. 
Ten jubileusz „Społem” WSS 
Praga Południe świętowała 26 
lutego razem ze swoimi klien-
tami. 

CZWARTE URODZINY  
28 lutego 2018 roku Universam 
powrócił po dwóch latach prze-
rwy. W jej trakcie wyburzony bu-
dynek z lat 70. zastąpiła galeria, 
wzniesiona w konsorcjum „Spo-
łem” z deweloperem Dantex.  
Akcja rocznicowa była poprze-
dzona zaproszeniem na stronie 
internetowej spółdzielni i na Fa-
cebooku. Klienci, którzy tego 
dnia zrobili zakupy na liczącej 
1,4 tys. mkw. sali sprzedażowej, 

otrzymywali przy kasie zapa-
kowane słodycze. Jak wyjaśnia 
dyrektor handlowy i zarazem 
pełnomocnik prezesa spółdzielni, 
PIOTR KONARSKI, w trakcie 
pandemii tylko taka forma czę-
stowania gości była możliwa.

Universam wspólnie z innymi 
podnajemcami z galerii zapro-
ponował też klientom bonusy. Za 
maks. dwa paragony zakupowe 
na sumę 120 zł, wydaną w dniach 
25-26 lutego, klient otrzymywał 
kartę z premią 30 zł. Przy sumie 
150 zł prezent to 30 zł i voucher 
na pizzę do odbioru za darmo. 
Urodziny, to także super ceny 
w gazetce na dni 24 lutego-2 
marca, np. cukier w cenie 2,44zł/
kg, olej Kujawski 1l – 9,44 zł, 
karkówka wieprzowa bez kości – 
12,44 zł/kg, świeże mleko Łacia-
te 2% i 3,2% 1l – 2,44zł.

W sklepie pojawili się nie tylko 
łowcy okazji, także stali klienci. – 
Przychodzę tu prawie codziennie 
i jestem zadowolona. Jest duży 
wybór wszystkich towarów, nie 
muszę już więcej po sklepach 
chodzić – powiedziała mi starsza 
pani."

Zarząd KZRSS „Społem” w Warszawie zapro-
sił prezesów i członków zarządów spółdziel-
ni na kolejną, wiosenną konferencję „SPO-
ŁEM 2022”. 

W programie konferencji przewidziano m.in. 
spotkanie z Zarządem KZRSS „Społem”;  infor-
macje dotyczące uwarunkowań działalności go-
spodarczej spółdzielni w 2022 r. oraz zmian prze-
pisów jako „wyzwania w działalności spółdzielni”, 
w związku z Polskim Ładem; prezentację i podsumowanie działań 
Projektu Spółdzielnia oraz prezentację oferty Krajowej Platformy 
Handlowej Społem. 

Planowane terminy konferencji do wyboru przez zainteresowa-
nych, to 16–18 marca br. i 5-7 kwietnia br. O ich przebiegu będzie-
my informowali w następnych numerach Społemowca (czyt. też 
nasz artykuł pt. „Misja Społem 2022” na str. 2). 

Konferencje odbędą się w nadzwyczajnej sytuacji. Liczymy, że spo-
łemowcy przedyskutują pilne problemy w obliczu wojny na Ukrainie 
i jej skutków dla naszego kraju i naszych spółdzielni. Dotyczy to m.in. 
konsolidacji spółdzielni w warunkach rosnącej inflacji, wzrostu kosz-
tów i cen paliw, gazu, energii oraz pomocy i zatrudniania uciekinierów 
z Ukrainy. 

3 marca br. w Warszawie obradowała Rada Nadzorcza KZRSS 
Społem, która m.in. omawiała pilne, aktualne problemy Związku 
i spółdzielni. Jej dyskusja i wyniki obrad zostaną zapewne przed-
stawione na zaplanowanych dwóch konferencjach „SPOŁEM 
2022”. Będziemy o tym informowali naszych Czytelników.

Pierwsze doniesienia o pomocy dla uchodźców ukraińskich oraz 
inne aktualne wiadomości zamieszczamy na str. 2 pt. „Wieści krajo-
we”.  (red.)

– Potrzebny jest też holding 
zakupowy... Stworzenie zna-
czącej alternatywy w handlu 
dla zagranicznych sieci, wy-
magałoby połączenia dużej 
liczby spółdzielni w takim 
przedsięwięciu – mówi AL-
FRED BUJARA.

Na ostatnie pytanie „na go-
rąco”: – Jak Solidarność chce 
pomóc uchodźcom wojennym 
z Ukrainy? – odpowiada: 

– Obok natychmiastowej 
pomocy humanitarnej, chce-

my pomagać im w uzyskiwa-
niu pracy. Wiele z setek tysięcy 
uchodźców, w tym kobiet, chce 
pracować i być samodzielnymi. 
Dlatego wraz z Radą Dialogu 
Społecznego postulujemy szybką 
specustawę, która będzie ułatwia-
ła zatrudnianie Ukraińców, w tym 
w handlu. 

Pracodawcy, np. spółdzielnie, 
powinni informować urzędy pra-
cy o takich osobach, które zgło-
siły się do pracy, ale dopełniać 
formalności będą mogli już po 
zatrudnieniu. Będziemy zabie-
gać też o to, żeby uchodźców nie 
zatrudniały agencje tymczaso-
wej pracy, a bezpośrednio sieci 
handlowe, czy spółdzielnie. Nie 
chcemy bowiem, żeby byli oni 
gorzej traktowani od innych pra-
cowników.

1 lutego br. „Społem” Po-
znańska Spółdzielnia Spo- 
żywców, u zbiegu ulic 
Gminnej i Gospodarskiej 

na Osiedlu Spławie w Poznaniu, 
uruchomiła pod szyldem „Spo-
łem Express” pierwszy sklep 
autonomiczny-bezobsługowy, 
oparty na technologii maszyn 
vendingowych. 

W 18-metrowym sklepie znaj-
duje się łącznie pięć automatów 
sprzedających. Zakupy w skle-
pie są proste i intuicyjne. Należy 
wskazać na panelu dotykowym 
produkty, które chcemy zakupić, 
dokonać płatności kartą lub bli-
kiem i odebrać produkty z ma-
szyn.

Oferta sklepu 
przygotowana zo-
stała do tego typu 
formy zakupów. 
Pośród około 250 
pozycji asortymen-
towych, klienci 
Społem Express 
znajdą produkty 
z kategorii napoje, 

słodycze i przekąski słone,  pro-
dukty śniadaniowe i obiadowe, 
artykuły higieniczne i chemia go-
spodarcza. 

Pośród podstawowych produk-
tów spożywczych w ofercie zna-
lazły się m.in. pieczywo, masło, 
jaja, wędlina, cukier, herbata czy 
kawa. W ofercie sklepu znajdu-
je się również świeżo mielona 
kawa, herbata i czekolada na go-
rąco, do wyboru w różnych po-
jemnościach. Spółdzielnia będzie 
na bieżąco monitorować sprzedaż 
i dopasowywać ofertę do potrzeb 
i oczekiwań klientów. Sklep jest 
czynny całodobowo przez 7 dni 
w tygodniu i jest monitorowany 

całodobowo, by za-
pewnić komfort i bez-
pieczeństwo zakupów 
klientom. Jak zapo-
wiada prezes PSS 
Grażyna Lis-Ranie-
wicz, spółdzielnia 
planuje rozwijać pro-
jekt Społem Express 
w innych lokaliza-
cjach w Poznaniu 
i Swarzędzu.

l  STOP wojnie! l Pomagajmy uchodźcom! l
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Nasi wierni Czytelnicy 
żywo reagują na nasze 
publikacje i aktualne 

wydarzenia. Często dłużej roz-
mawiamy z nimi przez telefon, 
albo wymieniamy się mailami. 
Duża część z tych rozmów, to-
czy się i podczas osobistych 
spotkań z prezesami spółdziel-
ni i kadrą kierowniczą. Ostat-
nio ogniskują się na coraz 
trudniejszej sytuacji spółdziel-
ni na konkurencyjnym rynku 
i pogarszających się warun-
kach ich działalności.    

– Tak źle jak teraz, to jeszcze 
nie było – mówił nam otwarcie, 
jeszcze przed rozpoczęciem woj-
ny na Ukrainie,  długoletni prezes 
PSS w Pruszkowie Marek Hej-
da. Uciekają nam klienci i pra-
cownicy do konkurencyjnych bo-
gatych sieci. Konkurenci mnożą 
swe placówki, a my likwidujemy 
swoje z powodu nierentowności. 
Nie stać nas na milionowe rekla-
my i upusty cenowe. Coraz mniej 
spółdzielni jest na plusie, a wiele 
z nich ma straty od kilku lat. Kur-
czy się nasz majątek, bo trzeba re-
kompensować te straty. Potwier-
dzają to inni liderzy spółdzielni 
mazowieckich, warszawskich 
i dalszych. 

Będzie mniejszy wzrost PKB, 
większa spirala inflacji, drożejące 
zboża i paliwa, gaz, węgiel, ener-
gia, żywność. Następuje masowy 
napływ uchodźców z Ukrainy. 
Tego spodziewają się ekonomiści, 
eksperci w aktualnych komenta-
rzach. Skutki wojny to już ogrom-
na fala uciekinierów, 2-3-5 milio-
nów osób, którym trzeba pomóc 
w naszych trudnych warunkach.

To są pilne problemy naszych 
spółdzielni, jakie muszą stanąć na 
społemowskich spotkaniach. Dla-
tego należy przyspieszyć proces 
konsolidacji, bo potrzebne są jej 

szybkie efekty! Z optymizmem 
i nadzieją mówią o nim prezes 
KPH Iwona Sarga i pełnomoc-
nik Zarządu KZRSS Społem ds. 
nowej strategii handlowej Michał 
Sadecki oraz prezes Związku Ry-
szard Jaśkowski. 

Z uwagą zbierają oni opinie 
spółdzielni na temat ich potrzeb 
i oczekiwań dotyczących krajo-
wych wspólnych zakupów. Trwa 

proces przystępowania spół-
dzielni do spółki KPH, przygo-
towywane są pierwsze transak-
cje z dostawcami, producentami, 
rozwija się sprzedaż marki wła-
snej.

„CIĘŻKIE CZASY”
– Znowu mamy dzisiaj Społem 

na ciężkie czasy, tak jak dawniej 
na kryzysy i wojny  – mówił mi 
Mieczysław Zapał, przez 34 
lata popularny prezes Lubelskiej 
Spółdzielni Spożywców, obecnie 
na zasłużonej emeryturze. Za-
wsze byłem za integracją spół-
dzielni – stwierdza. I teraz mamy 
szansę jak nigdy, aby wreszcie 
zjednoczyć siły w jednolitej sie-
ci, takiej polskiej sieci handlowej 
SPOŁEM COOP, bo „w jedności 
siła”  – konkluduje. 

Jak dodaje ten wybitny społe-
mowiec, nie szukajmy oparcia 
u obcych, ale idźmy własną dro-
gą, trzymajmy się zasad spół-
dzielczych. Wspomina jak w la-
tach 90. razem z niezapomnianym 
prezesem Zdzisławem Cugie-
rem z PSS Głogów czterokrotnie 
organizowali w Lublinie Krajowe 
Targi Spółdzielcze. Może warto 
do tego wrócić? 

– Rodzi się oczekiwana, nowa 
jakość SPOŁEM – pisze do nas, 

Nasz komentarz

informacja handlowa

wspierając proces odbudowy sie-
ci krajowej, b. prezes PSS Sopot 
Czesław Janiak. Nasz stały Czy-
telnik Łukasz Jeleniewicz, rów-
nież pisze, że „należy dążyć do 
jednolitości… stworzenia grupy 
zakupowej” oraz do „łączenia się 
spółdzielni ze sobą”.  

Podobnie szef handlowej 
Solidarności Alfred Bujara 
opowiada się za utworzeniem 

społemowskiego „holdingu za-
kupowego” (p. wywiad na str. 
5). Wcześniej na naszych ła-
mach deklarowali poparcie dla 
idei konsolidacji m.in. prezesi 
Mokpolu, PSS Olsztyn, WSS 

Śródmieście, b. dyrektor WSS 
Praga Południe Mieczysław 
Szumiło. 

MISJA SPOŁECZNA
Prezes Janiak napisał rów-

nież: – „Czas, w którym żyjemy, 
to okres nieustannej weryfikacji 
wielu poglądów, koncepcji, idei 
i rozwiązań.  Świeżego, twórcze-
go  i aktualizującego spojrzenia 
wymaga określenie MISJI SPO-
ŁEM”. 

Zgadzam się, że obecnie okre-
ślenie tej misji, to ważny czynnik 
oddziaływania na społeczeństwo 
i promowania Społem. Powin-
niśmy, jak mówią nam prezesi 
Zapał, Eugeniusz Mazur z PSS 
Biała Podlaska, Józef Chocian 
z PSS Sochaczew, odwoływać się 
do swych korzeni i zasad określa-

nych przez naszych wielkich pre-
kursorów. 

Np. do idei pracy „dla do-
bra powszechnego” Stanisława 
Wojciechowskiego, czy jak pisał 
Edward Abramowski w 1906 
r., do wyższych uczuć: „Kto nie 
kocha żywych ludzi, kraju i naro-
du, a kocha tylko oderwaną ideę 
spółdzielczą, ten spółdzielcą nie 
jest”(p. artykuł na str.4). 

Powinniśmy głosić, że traktu-
jemy klientów jak bliskich nam 
współtowarzyszy losu, a nie jak 
„zdobycz rynkową”, zwłaszcza 
obecnie w trudnym czasie. Je-
steśmy wrażliwi społecznie na 
krzywdę, cierpienie, w ochro-
nie przyrody, zdrowej żywności 
i człowieka.  

DARIUSZ GIERYCZ

Misja SPOŁEM

l Wieści krajowe l Wieści krajowe l
Pomoc Ukraińcom

WSS Śródmieście zaapelowała na facebo-
oku do klientów, aby pomagali dzie-

ciom na Ukrainie. Każdy może przekazać datek 
za pomocą terminali Donateo w sklepach: Hali 
Mirowskiej, Sezamie i Sezamie wilanowskim, 
albo za pośrednictwem linku:  https://sos-wioski-
dzieciece-dla-ukrainy.donateo.pl/. Zarząd WSS 
poprosił kierowników sklepów o zgłaszanie po-
trzeb pracowników ukraińskich i ich rodzin, aby 
im skutecznie pomóc.

Podobną akcję pomocy zbiórki darów żyw-
ności do koszy w sklepach ogłosiła PSS Zgoda 
w Płocku. Natomiast KZRSS Społem na facebooku 
poinformował o pomocy dla uchodźców, organizo-
wanej m.in. przez PSS-y w Augustowie, Miastku, 
Brzeszczach, Ostrołęce, Zawierciu, Garwolinie, 
Kwidzynie, Tarnobrzegu, Wodzisławiu Śl., Olku-
szu, Kościanie, Węgrowie, Lesznie, Oświęcimiu. 
TSS Tarnów. pSS w Białymstoku oferuje uchodź-
com pakiety pomocowe, dary ze zbiórki w DH 
Central oraz pracę.

Podatki

Jak wynika z danych Wiadomości Handlo-
wych, wpływy z tytułu podatku od sprzeda-

ży detalicznej za 2021 rok wyniosły 2,632 mld zł. 
Pierwotnie rząd Morawieckiego zakładał wpływy 
na poziomie „zaledwie” 1,46 mld zł. Jak widać, 
były to prognozy mocno niedoszacowane. Jak do-
nosi też WH Lewica chce 27-procentowego CIT
-u dla dużych spożywczych sieci handlowych, co 
zaprezentowała na swojej konwencji. 

Na Walentynki

Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warsza-
wie  przygotowała na ten dzień specjalną ofer-

tę. Były to  SERNICZKI Z MALINAMI z miło-
sną grafiką. Niezwykle delikatne ciasto sernikowe 
z malinową niespodzianką w środku, uwieńczone 
kilkoma  ilustracjami serduszek. Dostępnych było 
kilka wzorów, począwszy od delikatnej kwiatowej 
propozycji, po taką, która wyznawała gorące uczu-
cie. Oferta ta cieszyła się olbrzymim zainteresowa-
niem i doceniona przez klientów jako niezwykle 
udany pomysł na walentynkowy upominek. Nato-
miast na Tłusty Czwartek na facebooku SPC zachę-
cała do zakupu firmowych pączków we wszystkich 
ponad 60 sklepach firmowych spółdzielni. 

Niedziele przygraniczne

27 lutego br. minister rodziny i polityki 
społecznej Marlena Maląg ogłosiła, że 

„zostaną wprowadzone odpowiednie regulacje 
prawne”, które pozwolą na otwarcie sklepów 
w niedziele. Zgodnie z zapowiedzią, będzie to doty-
czyło dwóch województw: podkarpackiego i lubel-
skiego. Z kolei zdaniem rzecznika rządu Piotra Mül-
ler uruchomienie placówek pomimo zakazu handlu 
możliwe jest już dzisiaj ze względu na nadzwyczaj-
ną sytuację.  Chcemy dać jasny sygnał, że otwarcie 
sklepu nie będzie karane - dodał Piotr Müller.

Ładowarki do „elektryków”

pSS „Społem” Bochnia zamontowała in-
nowacyjny Parkomat SpazioEvo na 

parkingu przy sklepie „Floris”. Projekt ten zakła-
da połączenie usługi parkowania z ładowaniem. Jest 
koncepcją, która wpływa na upowszechnienie punk-
tów ładowania i elektro mobilności dla osób które 
parkują w strefie i przy okazji np. zakupów mogą 
doładować swój pojazd elektryczny, wykorzystując 
czas postoju. 

Pozorny ruch

Z dniem 1 lutego br. w życie weszły przepisy 
uchwalonej przez Sejm Tarczy Antyinflacyjnej 

2.0., która przewiduje czasowe wprowadzenie ze-
rowego podatku VAT na żywność, gaz ziemny oraz 
nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane 
w produkcji rolniczej. Skomentował to dla „Rzecz-
pospolitej” Ryszard Jaśkowski, prezes KZRSS 
„Społem”:  

- „To pozorny ruch, a dla sklepów oznacza 
masę dodatkowej pracy, choćby przy wymianie 
etykiet. Różnice w cenach są minimalne, czasami 
kilka groszy na produkcie – jak klienci mają to od-
czuć? Tym bardziej, że większość z nich cen i tak 
nie pamięta, może tylko dla wąskiej grupy produk-
tów. Dyskonty wykorzystały całą tę obniżkę do akcji 
marketingowych, na które nie mamy takich budże-
tów”. Dodał również – „W efekcie to akcja zupełnie 
propagandowa, równie bezsensowna jak godziny 
dla seniorów podczas lockdownów. Nieprzemyśla-
ny ruch, który dał sklepom tylko straty. Czekamy 
tylko, aż to się skończy, oby nikt nie wpadł na po-
mysł przedłużania tego rozwiązania.” 
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Ostatnie miesiące postawi-
ły wiele wyzwań przed praską 
spółdzielnią, prowadzącą 21 
sklepów spożywczych pod szyl-
dami Universam, Lux i mini
-Universam. To nie tylko pan-
demia koronawirusa, inflacja 
i rosnące koszty (opłaty za gaz 
i prąd), czy agresywna polity-
ka marketingowa konkuren-
cji. Urodziny flagowej placów-
ki przypadły na pierwsze dni 
konfliktu na Ukrainie. Dyrek-

tor handlowy oraz kierownik 
Supermarketu spożywczego 
Universam TOMASZ KWIAT-
KOWSKI stwierdzili, że nie 
było widać tzw. paniki zakupo-
wej, ruch był typowy dla sobot-
niego popołudnia. 

Placówka ma 30-osobowy 
zespół sprzedawców, w tym 7 
obywateli Ukrainy. Kierownic-
two podeszło do nich ze zrozu-
mieniem, wiedząc, że przeżywają 
ciężkie chwile. – Jeśli byłaby taka 
potrzeba, bylibyśmy w stanie na-
wet zabezpieczyć lokum – dekla-
ruje kierownik. – Oni zostawili 
tam rodziny. W większości są to 
kobiety, one zostają, mężczyźni 
zastanawiają się, czy nie wrócić 
i nie bronić swojej ojczyzny – 
wyjaśnia dyrektor Konarski.

ZARADNOŚĆ
 

Jakie działania podejmowała 
„Społem” WSS Praga Południe, 
aby poradzić sobie w obiek-
tywnie trudnej rzeczywistości? 
Kierunkiem, jaki obrała, jest 
połączenie tradycji „Społem” 
z nowoczesnością w zarządzaniu 
strukturą spółdzielni, sprzeda-
żą oraz marketingiem. Na na-
szych łamach ukazał się artykuł 
o „rewolucji” w księgowości 
WSS Praga Południe, opisanej 
przez wiceprezes Zarządu, MAŁ-
GORZATĘ PIOTROWSKĄ. 
W spółdzielni wdrożone zostały 
program „Symfonia”, elektro-
niczne faktury, rozwinięty został 
system sprzedaży „Hipermarket”. 
To wielkie wyzwania dla pracow-
ników, od kadry kierowniczej 
sklepów i personelu, przez pra-
cowników biura, po specjalistów 
do spraw informatyki, dbających, 
aby pomysły wdrażane były sys-
temowo.

– Jako jeszcze w miarę nowy 
pracownik Spółdzielni jestem za-
dowolony, że wspólnie z zarzą-
dem wyznaczamy kierunki dzia-
łania tak, abyśmy maksymalnie 
korzystali z nowości technolo-
gicznych, sprzedażowych i mar-
ketingowych. Ta współpraca po-
zwoliła mi stawać się spółdzielcą 
– zdradza dyrektor, którego staż 
w WSS liczy 2,5 roku.

WSS Praga Południe jest 
aktywna w internecie. Dzię-

ki temu klienci stale trzymają 
„rękę na pulsie” promocji. – 
Nowa, atrakcyjna komunikacja 
daje nam możliwość codzien-
nego umieszczania reklam, kon-
kursów, przepisów, ciekawostek 
o dostępnych u nas produktach. 
W ostatnim czasie dodane zosta-
ły także filmy z prezentacjami 
naszej oferty spożywczej oraz 
asortymentu przemysłowego 
– wymienia szef marketingu. 
Odświeżona strona www już 
na starcie pokazuje produkty 
w promocyjnych cenach. Fa-
cebook zaś służy budowaniu 
wśród odbiorców lojalności wo-
bec marki.

– W ostatnim roku kon-
tynuowaliśmy konkursy dla 
naszych klientów: Urodziny 
Universamu i Galerii „Rondo 

Wiatraczna”, Walentynki, Dzień 
Babci, Wielkanocne Inspiracje, 
Dzień Matki, akcje związane 
z Mistrzostwami Europy w piłce 
nożnej, akcja: grill, akcja: prze-
twory oraz wiele innych, w któ-
rych najciekawsze prace zostały 
nagrodzone – mówi Konarski. 

W ramach konkursu uczestni-
cy są proszeni nie tylko np. o na-
desłanie zdjęcia, ale też o ozna-
czanie swoich internetowych 
znajomych. Dzięki temu kolejne 
osoby poznają ofertę „Społem”. 
Również szata graficzna gazetek 
została odświeżona. Obszary, 
gdzie gazetki trafiają do skrzy-
nek pocztowych odbiorców, są 
zaplanowane dla każdego skle-
pu. I nie tylko one. Atrakcyjność 
cenowa produktów w promocji 
jest sprawdzana w specjalnej 
aplikacji tak, aby ceny były za-
wsze atrakcyjne, nawet w po-
równaniu z największymi siecia-
mi sklepów. 

Spółdzielnia czuwa też nad 
cenami standardowymi. – Stąd 
nasza współpraca z Centrum 
Monitorowania Rynku, która po-
zwala nam analizować całą naszą 
ofertę i wszystkie ceny w po-
równaniu z konkurencją. Biorąc 
pod uwagę lokalizacje naszych 
sklepów oraz ich format, chcemy 
być dobrym „sklepem po sąsiedz-
ku”, w którym nasi klienci znajdą 
atrakcyjne towary w przystęp-
nych cenach – deklaruje dyrektor.

Tradycja zobowiązuje, np. 
Universam, mimo swych roz-

miarów, wciąż jest sklepem 
osiedlowym, utrzymującym sta-
łych klientów. Dumą jest dział 
warzywno-owocowy, gdzie 
produkty dostarczają zaufani 
dostawcy, m.in. Bury Trade, 
czym sklep wygrywa, mimo 
sąsiedztwa bazarku Wiatracz-
na. Wszystkie sklepy „Społem” 
WSS Praga Południe oferują 
najwyższej jakości mięso – wy-
łącznie z polskiej produkcji, 
oznaczone flagą na cenówkach. 
Pieczywo jest z lokalnych pie-
karni, są także produkty pod 
marką własną „Społem” i wy-
roby od polskich regionalnych 
producentów. Piotr Konarski 
wymienia tu np. syropy Trusk 
z dobrym składem (stoisko in-
formacyjne na temat wyrobów 
tego producenta działało pod-
czas 4 urodzin Universamu).

Oferty sklepów spożywczych 
powinny zadowolić osoby, ce-
niące kuchnie świata, zainte-
resowane zdrowym żywieniem 
i dbające o dietę. – Zastosowali-
śmy specjalne oznaczenia asorty-
mentu tak, aby nasi klienci mogli 
z łatwością odnaleźć produkty 
z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, 
Grecji i wielu innych krajów, ale 
także produkty eko, bezgluteno-
we, bez cukru, czy też wege – wy-
licza Piotr Konarski.

Rzeczywiście, regały 
z egzotycznymi produktami 

są oznaczone na górze sznu-
rem barwnych, wpadających 
w oko flag danego kraju. Najbli-
żej zaś wejścia jest regał z pol-
skimi produktami i taką flagą. 
Artykuły spożywcze to nie 
wszystko. Sklepy przemysłowe 
przy ul. Niekłańskiej oraz Uni-
versam „Dla Ciebie i dla Domu” 
na I p. Galerii „Rondo Wiatracz-
na” oferują szeroki asortyment 
artykułów gospodarstwa domo-
wego, szkła, naczyń, tekstyliów 
oraz punkt pasmanteryjny. Tu 
klient znajdzie m.in. szkło z huty 
Krosno, kryształy, czy piękną ce-

ramikę na prezent, a nawet ceraty 
na metry, popularną ochronę stołu 
w polskiej kuchni.

Spółdzielnia nie tylko budu-
je dobry wizerunek w oczach 
klientów. Wspiera też autorytet 
pracowników, jako ekspertów 
i doradców. Służy temu akcja 
Sprzedaż Aktywna. Jej celem jest 
zaktywizowanie pracowników 
sklepów, aby dążyli do zwiększe-
nia wartości obrotów i uzyskania 
większej kwoty marży. W cy-
klach miesięcznych powstaje do-
datkowy fundusz nagród i pra-
cownicy sklepów, które osiągnęły 
najlepsze wyniki, otrzymują na-
grody w formie bonów na zakupy 
w naszych sklepach – jak tłuma-
czy dyrektor handlowy. 

MINI-UNIVERSAM
Tymczasem w Warszawie

-Rembertowie już od pół roku 
działa otwarty po moderni-
zacyjnej przerwie Mini-U-
niversam (relację z otwarcia 
publikowaliśmy w nr 10/21 
SW). Zmienił się jego wygląd, 
identyfikacja wizualna, po któ-
rej klient rozpoznaje ulubioną 
placówkę. – Zdecydowaliśmy 
się na prawdziwą rewolucję. 
Przez lata sklepy „Społem Pra-
ga-Południe” utrzymane były 

w żółto-czerwonych barwach. 
We wrześniu 2021 w sklepie 
przy ul. gen. Chruściela 25, ko-
lorystyka zmieniła się na szaro
-czerwoną – wyjaśnia dyrektor 
Konarski. 

 
Nazwa i logo sklepu nawiązują 
do najbardziej znanej placówki 
spółdzielni. Za koncepcję zmian 
odpowiada Dział Marketingu, 
realizacją zajęli się pracownicy 
Działu Administracyjno-Tech-
nicznego. A efekty skłaniają do 
kolejnych modernizacyjnych kro-
ków. Na pierwszy ogień pójdzie 
sklep przy ul Kajki 69 na Pradze 
Południe. Nową szaro-czerwo-
ną szatę ma on uzyskać jeszcze 
w tym roku.

Jak po pół roku od otwarcia 
pracuje rembertowski Mini-U-
niversam? – Staramy się ob-
sługiwać klientów jak najlepiej, 
a oni docenili zmianę. Cieszą się, 
że znów działamy, choć już po-
woli przyzwyczaili się do nowo-
ści – mówi kierowniczka ANNA 
GRUDKA. Podkreśla ona zale-
ty ledowego oświetlenia, które 
sprawiło, że wnętrze placówki 
zyskało nowy klimat. Sklep prze-
szedł metamorfozę – na dawnym 
miejscu klient znajduje jedynie 
pieczywo. Wszystkie inne pro-
dukty mają swoje nowe miejsce 
w przearanżowanej sali (270 m 
kw.), utworzonej z działających 
wcześniej dwóch oddzielnych 
sklepów.

Co tydzień w okolicy kol-
portowana jest świeża gazetka. 
Na szczytowej ścianie pawilo-
nu wisi zaś dobrze widoczny 
z jezdni Alei Chruściela bilbord, 
zachwalający jeszcze inne niż 
w gazetce, cotygodniowe upusty. 
W ostatnim tygodniu lutego były 
to: soki Witaminka (1,39 zł za 
0,3 l oraz 3,99 zł za 1 l); papier 
toaletowy Śnieżna Biel (9,99 zł 
za opakowanie 6 rolek); ręcznik 
papierowy Delikato (11,99 zł za 
opakowanie).

– Mamy jakościowo dobry 
towar. Klienci wiedzą, że warto 
czasem dać tę złotówkę więcej, 
ale nie kupować byle czego – 
mówi kierowniczka.

A co sądzą o sklepie sami 
klienci? – W jednym miejscu 
można wszystko kupić – powie-
dział mi pan, który zajrzał do 
sklepu razem z kolegą. – Pracu-
ję w WSS, więc kupuję u siebie 
– zdradziła pani z nastoletnim 
synem, pracująca w innej spół-
dzielni, ale lojalnie wspierająca 
rembertowski Mini-Universam. 
Ta postawa służy za najlepszą 
ilustrację hasła: Społem znaczy 
razem.

– Wiele się dzieje i jeszcze 
wiele przed nami… Jestem 
przekonany, że z tak profesjo-
nalnym zespołem Pań na sta-
nowiskach: Kupiec, Kierow-
niczka Rejonu opiekujących 
się sklepami, Działem Marke-
tingu i Personelem sklepów, 
podołamy wszelkim wyzwa-
niom – podsumowuje dyrektor 
Konarski.

MONIKA KARPOWICZ

uDokończenie ze str. 1

Trudne  sprawdz iany

Na zdjęciu od lewej: dyr. Piotr Konarski i kier.Tomasz Kwiatkowski.
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Był jednym z najwybit-
niejszych polskich fi-
lozofów, socjologów 

i psychologów swojej epoki. 
Wywarł ogromny wpływ na 
ideowe zasady spółdzielczości 
w Polsce, na postawy i twór-
czość m.in. swego bliskiego 
przyjaciela Stefana Żerom-
skiego, na pisma i działal-
ność m.in. Marii Dąbrowskiej 
oraz pierwszych przywódców 
Związku Społem Stanisława 
Wojciechowskiego i Romual-
da Mielczarskiego. Faktycznie 
stał się duchowym przywódcą 
ruchu społemowskiego i całej 
polskiej spółdzielczości, współ-
tworząc w 1906 r. Towarzy-
stwo Kooperatystów i redakcję 
„Społem!”. 

Urodzony w 1868 roku 
w Stefaninie, niedaleko Kijowa, 
w zamożnej rodzinie ziemiań-
skiej, wychowany był w duchu 
romantyzmu i wspomnień po-
wstańczych. W wieku lat 10, 
po śmierci matki Jadwigi, wraz 
z ojcem Edwardem, prawnikiem, 

EDWARD ABRAMOWSKI 
17.08.1868 – 21.06.1918

przeniósł się do Warszawy. Od 
1879 roku pobierał nauki prywat-
ne m.in. u Marii Konopnickiej. 
Przez nią poznał członków I Pro-
letariatu, Zygmunta Pietkiewicza 
i Konrada Prószyńskiego. Stu-
diował dzieła Spencera, Darwina 
i Marksa oraz przygotowywał 
pogadanki, w których głosił idee 
społecznej oświaty, współdziała-
nia oraz samodoskonalenia. Sku-
piał się na idei braterstwa ludzi, 
która była istotna w całej jego 
późniejszej twórczości.

REWOLUCJA 
MORALNA

Od 1885 roku Abramow-
ski studiował fizykę i biologię 
w Krakowie, a potem filozo-
fię w Genewie. Był świetnym 
mówcą i utrzymywał kontakty 
z kołami rewolucyjnymi w kraju, 

nauczał w kółkach robotniczych. 
Po powrocie do Warszawy 
w 1889 roku Abramowski zaan-
gażował się w pracę II Proletaria-
tu i publicystykę. Wskazywał, że 
własność prywatna jest źródłem 
wyzysku, pisał także o rewolu-
cji społecznej jako o drodze do 
nowego ustroju. W listopadzie 
1892 roku wziął udział w pary-
skim zjeździe zjednoczeniowym 
socjalistów polskich, na którym 
powstała Polska Partia Socjali-
styczna. Został członkiem władz 
Związku Zagranicznego Socjali-
stów Polskich. 

Z powodu gruźlicy Abra-
mowski wyjechał na leczenie 
do Szwajcarii, gdzie poświęcił 
się studiom psychologicznym 
i socjologicznym. Na początku 
1897 roku wrócił do Warszawy 
i rozpowszechniał nowe idee 
w takich pracach jak: Zagadnie-
nia socjalizmu, Pierwiastki indy-
widualne w socjologii, Program 
wykładów nowej etyki czy Ety-
ka a rewolucja. Zwracał uwagę 
na istotną rolę zmian etycznych 
w procesach społecznych i ko-
nieczność pierwszeństwa rewo-
lucji moralnej przed zmianami 
społecznymi. 

W latach 1898–1900 Abra-
mowski angażował się w pracę 
kół samokształceniowych i taj-
nych kursów szerzących nieza-
leżną oświatę oraz myśl niepod-
ległościową. W 1904 roku 
opublikował rozprawę Socjalizm 
a państwo. W dziele tym znajdu-
je się także krytyka socjalizmu 
państwowego i samego państwa 
oraz postulat bezpaństwowej or-
ganizacji społeczeństwa w formie 
wolnych zrzeszeń. 

SIŁA OBRONY 
NARODOWEJ

Po upadku rewolucji 1905 roku 
zajął się ideą kooperacji. Napisał 
fundamentalne prace, dzięki któ-

rym stał się faktycznie duchowym 
przywódcą ruchu spółdzielczego. 
Były to m.in. książki i broszury: 
Zasada respubliki kooperatyw-
nej, Znaczenie współdzielczości 
dla demokracji, Idee społeczne 
kooperatyzmu oraz Kooperaty-
wa jako sprawa wyzwolenia ludu 
pracującego. 

Wskazywał w nich m.in. na 
ogromne znaczenie społeczne 
i narodowe polskiej spółdzielczo-
ści: „Dla innych narodów spół-
dzielczość jest tylko siłą dalszego 
rozwoju społecznego w kierunku 
sprawiedliwości; dla nas zaś jest 
jeszcze czymś więcej, bo jest tak-
że siłą obrony narodowej, siłą 
mogącą ustrzec przed zagładą 
i zniszczeniem”.

Jak pisał niedawno dr Adam 
Piechowski: „Żył w czasach, 
w których spółdzielczość stano-
wiła żywą ideę, z którą łączono 
wielkie nadzieje przebudowy 
społeczeństwa, wychowania no-
wego człowieka. Przeniósł na 
rodzimy grunt koncepcje panko-
operatyzmu Ch. Gide’a, zmie-
rzające do przebudowy świata 
poprzez likwidację państw, które 
zostaną zastąpione siecią dobro-
wolnych, współpracujących ze 
sobą spółdzielni i stowarzyszeń 
tworzących ogólnoświatową „re-
publikę spółdzielczą”.

Jednocześnie, jak cytował go 
Jan Wolski w czasopiśmie Spo-
łem w 1931 r., podkreślał: „Spół-
dzielczość nie jest celem samym 
w sobie, lecz tylko środkiem 
i drogą do właściwych celów, 
jakimi są braterstwo, wolność 
i szczęście wśród żywych ludzi. 
Toteż trzeba mieć serdeczny sto-
sunek nie tylko do idei, ale przede 
wszystkim do żywych ludzi, wśród 
których się pracuje, do społe-
czeństwa, do kraju, do narodu. 
Kto nie kocha żywych ludzi, 
kraju i narodu, a kocha tylko 
oderwaną ideę spółdzielczą, ten 
spółdzielcą nie jest”. 

W roku 1905 Abramowski 
był inicjatorem Związku To-
warzystw Samopomocy Spo-
łecznej. „Pierwsze miejsce wśród 
nich miały zająć stowarzyszenia 
spółdzielcze, jako najlepsza 
szkoła samopomocy i uspołecz-
nienia robotników i włościan. 
W tym celu Abramowski utwo-
rzył w Związku Towarzystw 
osobną sekcję, która przekształ-
ciła się w Towarzystwo Koope-
ratystów, zajmujące się krzewie-
niem idei i praktyki kooperacji” 
— wspominał Stanisław Wojcie-
chowski. 

W 1906 r., przy bliskiej współ-
pracy m.in. ze Stanisławem 
Wojciechowskim, Romualdem 
Mielczarskim, Rafałem Radzi-
wiłłowiczem, Stefanem Żerom-
skim, założył – początkowo tajnie 
– Towarzystwo Kooperatystów. 
Był jego głównym inicjatorem. 
Dzięki niemu stało się ono insty-
tucją krzewienia i organizowania 
spółdzielczości na ziemiach pol-
skich, poprzez założony razem 
w październiku 1906 r. tygodnik 
„SPOŁEM”. Również w 1911 r. 

zaczynem Warszawskiego Związ-
ku Stowarzyszeń Spożywczych, 
późniejszego Związku Spółdziel-
ni Spożywców „Społem”. 

Trzeba podkreślić, że dla tych 
pionierów-społemowców Abra-
mowski był wielkim autorytetem 
moralnym, przewodnikiem ide-
owym, choć w praktyce okazy-
wali się oni realistami, pragmaty-
kami. Razem stanowili wówczas 
taki mocny „Związek Przyjaźni”, 
których zakładanie postulował 
w swym programie moralnej re-
wolucji. 

 Jego koncepcja zastąpienia 
państwa przez oddolnie organi-
zowany ruch samorządnych zrze-
szeń, przyczyniła się do tego, że 
jako jednego ze swoich ojców 
duchowych traktują go również 
anarchiści. Uważany jest także 
za prekursora ruchu „zielonych”, 
hippisów, alterglobalistów. 

Opowiadał się przeciwko prze-
mocy, był za biernym oporem 
wobec opresji państwa. Jedno-
cześnie wierzył w dobro czło-
wieka, braterstwo, solidarność. 
Panuje opinia, iż opozycyjne ini-
cjatywy w okresie PRL, jak Ko-
mitet Obrony Robotników, czy 
ruch „Solidarności”, również swe 
źródła ideowe znajdywały w filo-
zofii Abramowskiego. 

W ostatnich latach życia za-
kładał Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne i Instytut Psy-
chologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Poparł Legiony Piłsud-
skiego i jego program odbudowy 
państwa. 

Żył niestety tylko 50 lat i nie-
stety, nie doczekał się odzyska-
nia niepodległości. Zmarł na 
gruźlicę 21 czerwca 1918 r. 
Pochowany został na war-
szawskich Starych Powązkach 
(kwatera 65). 

Opr. DARIUSZ GIERYCZ 

Kochać „żywych ludzi”

przed miesiącem nasza koleżanka red. Monika Karpowicz 
opisała powrót znanego neonu baru mlecznego Bambino, 
u zbiegu Kruczej i Hożej. W witrynie znów cieszy oko mru-

gająca krówka z butelką i kubkiem mleka i koniczyną w pysku. 
Jest to kopia oryginalnego neonu z lat 60. który wtedy wisiał na 
zewnątrz baru. 

Jak się dowiedzieliśmy, dawny neon uwieczniony na fotogramach 
z 1962 r. przez słynnych fotografików Zbyszka Siemaszko i Zygmun-
ta K. Jagodzińskiego, to było dzieło małżeństwa pp. Zacharskich. Jak 
wspomina obecnie ich syn, Andrzej Zygmunt Zacharski, jego ojciec 
inż. elektryk Zygmunt Zacharski nadzorował wówczas instalowanie 
neonu, a matka Jadwiga Anna Zacharska, była projektantką neonu. 

Jak mówi ze wzruszeniem pan Andrzej, dożyła sędziwego wieku 
96 lat w 2021 r. Była prawdziwym człowiekiem Renesansu, bo mimo 
zawodu prawniczego, była wielką miłośniczką kultury, sztuki, muzyki. 
To była tradycja rodzinna i dlatego swoje zdolności plastyczne wyko-
rzystywała w tworzeniu dekoracji, strojów, np. mundurów żołnierzy 
do przedstawienia szkolnego o Nocy Listopadowej. Powierzano jej 
różne prace plastyczne w domu, szkole, miejscu pracy. 

W latach 60. neon nad Bambinem zachwycał warszawiaków 
swoją oryginalnością i dowcipem. Upiększał dość wtedy siermięż-
ną, biurową ulicę Kruczą. Dzisiaj wraca do łask i stanowi znów 
świetną reklamę baru WSG Centrum. 

DG 

Fot. Monika Karpowicz

Mrugająca krówka
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– Od lutego zaczęła obo-
wiązywać nowelizacja ustawy 
o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta, ograniczająca 
możliwość omijania zakazu 
przez sieci, które podpisywały 
umowy z firmami kurierskimi 
i pocztowymi, umożliwiając 
w swoich placówkach odbiór 
przesyłek. Co faktycznie się 
zmieniło?
l Zgodnie z nowelą ustawy 

w niehandlowe niedziele sklepy 
nie mogą działać pod pretekstem 
świadczenia usług pocztowych, 
jeśli przychody z tej działalności 
stanowią mniej niż 40 proc. przy-
chodów netto ze sprzedaży danej 
placówki. Nowelizacja wprowa-
dza też określenie „przeważająca 
działalność”, które oznacza ro-
dzaj przeważającej działalności 
wskazany we wniosku o wpis do 
krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodo-
wej, jeżeli działalność ta jest wy-
konywana w danej placówce han-
dlowej i stanowi co najmniej 40 
proc. miesięcznego przychodu ze 
sprzedaży detalicznej. To ozna-
cza, że w niedziele niehandlową 
tak naprawdę może otworzyć się 
tylko Poczta Polska, bo z usług 
pocztowych żaden sklep nie jest 
w stanie uzyskać 40 proc. przy-
chodów netto.

– Nawet Żabka nie?
l Absolutnie nie.

– A ile oni mają procent przy-
chodów z usług pocztowych? 
Kilkanaście? Kilkadziesiąt?
l Dokładnych danych nie 

znam, ale myślę, że może to być 
jeden, dwa procent. Z rozporzą-
dzenia Ministra Finansów wynika, 
że do przychodu nie można zali-
czać chociażby Totalizatora Spor-
towego, ani zakładów bukmacher-
skich, ponieważ są to świadczone 
usługi. Co również ważne, w przy-
padku przeważającej działalności, 
zapis ten odnosi się też do sklepów 
specjalizujących się w sprzeda-
ży dużej ilości tytoniu. W takich 
sklepach również przychód net-
to z tego tytułu musi wynosić 40 
procent i można go łączyć jedynie 
z sprzedażą prasy i biletów komu-
nikacji miejskiej.

Natomiast obecnie sklepy 
otwierają się pod pretekstem by-
cia czytelnią, dworcem autobuso-
wym czy wypożyczalnią sprzętu 
sportowego. Chodzi tu o odstęp-
stwa w ustawie, które mówią, że 
ograniczenie handlu w niedzie-
le nie obowiązuje w placów-
kach handlowych działających 
w zakładach prowadzących dzia-
łalność w zakresie kultury, sportu, 
oświaty, turystyki i wypoczynku. 
Ustawodawca zabezpieczył się 
zatem, bo z tego zapisu jasno wy-
nika, że chodzi o placówkę han-
dlową, która prowadzi działalność 
na przykład na stadionie, uczelni, 
w teatrze czy w bibliotece, ale nie 
odwrotnie. Nie trzeba być praw-
nikiem, żeby to zrozumieć, że 
jest to niezgodne z prawem. Nie 
można zrobić ze sklepie stadio-
nu, uczelni, teatru czy biblioteki. 
A do tego sklepy pod przykrywką 
zakładu sportowego, czy czytelni 
handlują wysokoprocentowym 
alkoholem, co jest przestępstwem 
zgodnie z Ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

– Ostatnio chyba najgłośniej-
szym przypadkiem tego pro-

cederu był sklep Intemarche 
w Cieszynie, który otworzył się 
w niedzielę pod szyldem dworca 
autobusowego?
l Ten punkt nie spełniał 

żadnych znamion dworca au-
tobusowego! Zgłosiliśmy spra-
wę na policję, gdzie wszczęto 
postępowanie. Pojechaliśmy 
na miejsce w kolejną niedzie-
lę i pracownicy powiedzieli 
nam, że tym razem sklep nie 
udaje już dworca, a wypoży-
czalnię sprzętu sportowego. 
Można było wypożyczyć trzy 
wędki, paletki do badmintona 
czy tarcze do darta. W kolejną 
niedziele nie zastaliśmy wła-
ściciela sklepu, ale pracownice 
musiały pracować.

– Jakie kary powinny spoty-
kać sklepy łamiące ustawę? Jak 
ścigać nieuczciwe sieci?

l Kontrole Państwowej In-
spekcji Pracy powinny być 
systematyczne, a kary powin-
ny być wymierzane co tydzień, 
w każdą niedzielę niehandlową. 
I to w kwocie nie tysiąca, ale do 
stu tysięcy złotych, bo na to po-
zwala ustawa. 

A w przypadku, uporczywo-
ści i złośliwości – czyli powta-
rzalności czynu, przedsiębiorcy 
grozi odpowiedzialność karna 
za przestępstwo określone w art. 
218 a pkt 1 Kodeksu karnego. 
W takiej sytuacji przedsiębiorca 
może narazić się na znacznie po-
ważniejsze sankcje, grzywny do 
1 miliona złotych oraz zakaz pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej w handlu na okres od roku 
do 15 lat. W ten sposób możemy 
przerwać ten cały proceder, żeby 
inni nie próbowali naśladować 
nieuczciwych przedsiębiorców. 
W Polsce działa 370 tys. punktów 
handlowych, a obecnie skala na-
ruszeń jest bardzo niewielka. Na 
dzień dzisiejszy jest to kilkadzie-
siąt przypadków w skali całego 
kraju. Jednak niepokojące jest to, 
że niektórzy właściciele sklepów 
wciąż starają się nadużywać wy-
jątków od ograniczeń w handlu. 
Biorą pod uwagę ryzyko manda-
tów za złamanie przepisów, ale 
sądzą, że nie będą one wysokie, 
zaskarżą je do sądu, sprawa w ko-
lejnych instancjach będzie się to-
czyć przez kilka lat, a oni w tym 
czasie będą handlować w niedzie-
le. Przypomnijmy, że Spółdziel-
nie Spożywców „Społem”, sza-
nują ustawę i za to im dziękuje.

– Otwieranie sklepów pod 
szyldem dworca autobusowego, 
czy zakładu pogrzebowego, to 
już szczyt bezczelności? 
l Sklep, jako dworzec to 

kpina z polskiego prawa. Ale 
podszywanie się pod zakład 
pogrzebowy to już prawdziwy 
skandal. Jak można w sklepie 
prowadzić usługi pogrzebowe? 
Posiadamy informacje, że jedna 
z sieci sklepów spożywczo-mo-
nopolowych, wpisała do rejestru 
działalności usługi pogrzebowe. 
W ustawie jest wyjątek, że w za-
kładach pogrzebowych może od-
bywać się handel. Ale wiadomo, 

że ustawodawca miał tu na myśli 
handel trumnami, a nie np. arty-
kułami spożywczymi.

– W ostatnim czasie Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów podjął szereg działań, 
mających na celu walkę z za-
granicznymi sieciami łamiący-
mi polskie prawo. Czy według 
Solidarności, są to wystarczają-
ce działania?
l Nowy prezes UOKiK, który 

zajmuje to stanowisko od dwóch 
lat, ostatnio się uaktywnił. Jednak 
to wszystko jest jeszcze za mało. 
Wiele sieci zagranicznych stosu-
je dumping cenowy. Są również 
takie, których udział, moim zda-
niem, na rynku jest już monopo-
listyczny.

– Jak w takim razie należało-
by ratować polski handel, któ-

ry jest coraz bardziej spychany 
i dławiony przez zagraniczne 
wielkie sieci handlowe?
l Polski handel, szczególnie 

drobny handel, kupiecki, liczy 
na wolne niedziele, bo wtedy oni 
będą mogli się otworzyć i odro-
bić nieco straty, które ponoszą 
w ciągu całego tygodnia w wal-
ce z zagranicznymi marketami 
i dyskontami. Potrzebny jest też 
holding zakupowy, o którym się 
tylko mówi od kilku lat, dzięki 
któremu towar od rolnika trafi 
bezpośrednio na półkę sklepo-
wą, a nie do magazynu. Uwa-
żam, że trzeba pomóc polskim 
drobnym kupcom, a także spół-
dzielczości. Spółdzielczość na 
pewno chętnie wejdzie, w taki 
projekt, który zapewni konku-
rencyjność na rynku. Trzeba 
bowiem stworzyć przeciwwagę 
dla największych sieci między-
narodowych. 

W przeszłości w „Społemow-
cu Warszawskim” mówiłem 
o tym, że może dojść do zmowy 
cenowej, gdy udział zagranicz-
nych podmiotów w polskim ryn-
ku będzie zbyt duży. I proszę zo-
baczyć co się teraz dzieje. Przed 
obniżką podatku VAT niektóre sie-
ci specjalnie podwyższyły ceny, 
by potem je zmniejszyć o 5 proc. 
i w wyniku tego osiągnąć jeszcze 
większy zysk. Uważam, że rząd 
stracił już jakiekolwiek mechani-
zmy oddziaływania na polski ry-
nek detaliczny i hurtowy. Specjali-
ści mówią, że mamy wolny rynek 
i nie można w niego ingerować. 

Zauważmy, że 80 proc. półek 
sklepowych w handlu spożyw-
czym jest w rękach zagranicz-
nych sieci! W Niemczech czy 
Francji jest odwrotnie, Niemiec 
Rainhord Petzold, który od 30 lat 
zajmuje się wprowadzaniem firm 
niemieckich na polski rynek pod 
koniec 2020 roku w wypowie-
dzi dla jednego z portali interne-
towych stwierdził, że „Niemcy 
zbudowali Polskę jako kraj ta-
niej siły roboczej”. W rozmowie 
z PAP mówił też, że niemieccy 
dystrybutorzy wykorzystują po-
pyt Polaków na niemieckie towa-
ry i podnoszą ich ceny. Dodał że 

„Polacy zostali rozjechani przez 
kapitalizm, również przez nas”. 

Na to, że Niemcy wykorzystali 
nas jako kraj taniej siły roboczej 
i rynku zbytu pozwoliły kolejne 
rządy od czasów transformacji, 
dając ulgi podatkowe zagranicz-
nym sieciom i nie stosując zasady 
równego traktowania podmiotów 
polskich i zagranicznych. Aby 
uratować polski handel w tym 
spółdzielczy należy podjąć szyb-
kie działania, o których wspomi-
nam wcześniej.

– A jakie jest Pana zdanie na 
temat odbudowy sieci społe-
mowskiego hurtu i rozszerzenia 
Krajowej Platformy Handlowej 
na wszystkie inne spółdzielnie 
społemowskie?

l To dobre rozwiązanie, ale 
wszystkie spółdzielnie musiały-

by się przy tym skonsolidować. 
Ale pamiętajmy, że spółdzielnie 
mają swoją autonomiczność i nie 
wszyscy są przekonani do takiej 
konsolidacji. Nie wiem, czy uda 
się je przekonać do tego pomysłu. 
Może, gdyby odbudować cen-
trum logistyczno-dystrybucyj-
ne, poprzez holding zakupowy, 
to niektórzy zauważyliby, że 
jest to duża szansa, by prze-
trwać na rynku. Ale potrzeba 
do tego wielu działań.

Krajowy Związek Rewizyjny 
„Społem” podejmuje wyzwanie, 
organizując platformę wspólnych 
zakupów i wprowadzanie do 
sklepów marki własnej „Społem’. 
Stworzenie znaczącej alternaty-
wy w handlu dla zagranicznych 
sieci wymagałoby połączenia 
dużej liczby spółdzielni w takim 
przedsięwzięciu. Współdziałanie 
tylko niektórych z nich nie da ta-
kiego efektu synergii.

– Jak wygląda obecnie, po już 
prawie dwóch latach od począt-
ku pandemii, sytuacja pracow-
ników handlu?
l Rygory sanitarne w tym li-

mity klientów to fikcja. Braki ka-
drowe szczególnie w dyskontach 
i hipermarketach są ogromne, 
wiele osób przebywa na kwaran-
tannie. Przez to warunki pracy 
też się pogarszają. Przez pande-
mię wiele osób rezygnuje z pracy 
w handlu. A zagranicznym praco-
dawcom niejednokrotnie jest to 
na rękę. Ponieważ płacą mniej-
szej liczbie osób, a ci którzy zo-
stali i tak muszą nadrobić ich 
pracę, bo wszystkie obowiązki 
muszą być wykonane. To się od-
bija na jakości obsługi klientów, 
szczególnie w marketach i dys-
kontach. Stąd w sklepach wielkie 
kolejki do kas. 

Ponadto dochodzą do nas in-
formacje, że w niektórych sie-
ciach przekonuje się pracowni-
ków, żeby nie szli do lekarza, 
gdy są lekko przeziębieni. A tam, 
gdzie są premie frekwencyjne, 
to pracownicy niechętnie korzy-
stają ze zwolnień lekarskich, bo 
stracą pieniądze. Nie może być 
tak, że pracownik nie ze swojej 
winy trafia na kwarantannę, bo 
np. jego dziecko zachorowało na 

COVID-19, a przez to traci część 
pensji. To jest nieetyczne ze stro-
ny pracodawców, że stosują oce-
nę frekwencyjności w czasie pan-
demii COVID-19.

– I ostatnie pytanie „na go-
rąco”. Jak Solidarność chce 
pomóc uchodźcom wojennym 
z Ukrainy? 
l Obok natychmiastowej po-

mocy humanitarnej, chcemy po-
magać im w uzyskiwaniu pracy. 
Wiele z setek tysięcy uchodźców, 
w tym kobiet, chce pracować 
i być samodzielnymi. Dlatego 
wraz z Rada Dialogu Społecz-
nego postulujemy szybką spe-
custawę, która będzie ułatwiała 
zatrudnianie Ukraińców, w tym 
w handlu. Pracodawcy, np. spół-
dzielnie, powinni informować 
urzędy pracy o takich osobach, 
które zgłosiły się do pracy, ale 
dopełniać formalności będą mo-
gli już po zatrudnieniu. Będziemy 
zabiegać też o to, żeby uchodź-
ców nie zatrudniały agencje tym-
czasowej pracy, a bezpośrednio 
sieci handlowe, czy spółdzielnie. 
Nie chcemy bowiem, żeby byli 
oni gorzej traktowani od innych 
pracowników.

Rozmawiał:  
MATEUSZ DAMOŃSKI

Interia.pl 1.03.22 

– Procedury przy zatrudnia-
niu obywateli Ukrainy w Polsce 
zostaną maksymalnie uprosz-
czone – zapowiedziała we wto-
rek 1 marca br. minister rodzi-
ny i polityki społecznej Marlena 
Maląg. Sejm wkrótce zajmie się 
specjalną ustawą dotyczącą le-
galizacji ich pobytu w Polsce, 
a dzięki legalnej pracy Ukraińcy 
będą mieli dostęp do świadczeń 
rodzinnych, takich jak 500 plus.

– Obywatele Ukrainy, których 
pobyt został uznany za legalny, 
będą mieli swobodny dostęp do 
polskiego rynku pracy – powie-
działa minister rodziny i polityki 
społecznej. Maląg dodała, że le-
galne zatrudnienie będzie dostęp-
ne dla osób, które otrzymają na 
granicy pieczątkę poświadcza-
jącą wjazd do Polski.

Chodzi o to, że po wjeździe do 
Polski i zalegalizowaniu pobytu 
zainteresowany pracodawca bę-
dzie musiał tylko poinformować 
urząd pracy, że zatrudnia taką 
osobę.

– W specustawie będzie szyb-
ka ścieżka legalizacji pobytu. Ta 
osoba, która przekroczyła granicę 
po 24 lutego będzie miała piecząt-
kę w paszporcie i będzie mogła 
pracować. Obywatele Ukrainy, 
kiedy mają pełne prawo dostępu 
do rynku pracy, to już na podsta-
wie obowiązujących przepisów 
mają prawo do świadczeń rodzin-
nych – podkreśliła minister.

potrzebna jedność
Rozmowa z przewodniczącym Sekretariatu Krajowego Banków, Handlu  
i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność –  
ALFREDEM BUJARĄ 

uDokończenie ze str. 1

BĘDĄ UPROSZCZONE  
PROCEDURY  

PRZY ZATRUDNIANIU  
UKRAIŃCóW 

 W POLSCE 
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DZIEŃ KOBIET obcho-
dzony jest od 1910 roku 
.Datę tę ustanowiono pod-

czas obrad Międzynarodówki 
Socjalistycznej w Kopenhadze . 
W konferencji wzięło udział po-
nad sto uczestniczek z 17 krajów, 
w tym trzy kobiety wybrane po raz 
pierwszy do Parlamentu Fińskie-
go. W roku 1945 podpisana zosta-
ła Karta Narodów Zjednoczonych, 
potwierdzająca równość kobiet 
i mężczyzn. 

W książce „Co, gdzie, kiedy po 
raz pierwszy” Patrick Robert-
son zawarł informacje o kobie-
tach, które jako pierwsze objęły 
stanowiska w urzędach admini-
stracji państwowej, w sądownic-
twie, bankowości, w medycynie, 
kościele, a nawet w zawodzie pi-
lota samolotu z uwzględnieniem 
lotów bojowych.W tym ostatnim 
spełniła się Sabiha Gokchen, 
adoptowana córka prezydenta 
Turcji Kemala Ataturka nazwana 
przez prasę „powietrzną amazon-
ką”, należąca do Tureckiego Kor-
pusu Lotniczego w latach trzy-
dziestych XX wieku. 

Inną udostępnioną ko-
bietom dyscypliną była 

medycyna. „Pionierką” w roz-
poczęciu pracy w zawodzie była 
Elizabeth Blackwell . w wyborze 
zawodu pomogła jej być może 
umierająca na raka przyjaciółka, 
która powiedziała przyszłej pani 
doktor, że łatwiej znosiłaby cho-
robę, gdyby leczyła ją kobieta. 

Po nieudanych próbach podjęcia 
studiów medycznych, ukończyła 
jedną z amerykańskich uczelni, 
będąc przyjętą na studia nie przez 
władze uczelni, ale na podstawie 
uchwały studentów. Po odbytej 
praktyce w Paryżu wróciła do Sta-
nów, gdzie rozpoczęła prywatną 
praktykę.

W 1857 roku wraz z polską le-
karką Marią Zakrzewską założyła 
Nowojorską Lecznicę dla Kobiet 
i Dzieci . w roku 1874 zamiesz-
kała w Londynie gdzie otrzymała 
katedrę ginekologii w londyńskiej 
Szkole Medycyny dla Kobiet. 
W 1852 roku rozpoczęła prywat-
ną praktykę. Z kolei jej siostra 

Emilia pracowała jako pierwsza 
w zawodzie kobieta - chirurg. 
Lekarzem chirurgiem-stomatolo-
giem w roku 1866 pracę została 
Lucy B. Hobbs.

Pierwszą kobietą, która gło-
sowała w 1867 roku w dodatko-
wych wyborach parlamentarnych 
w Manchesterze była Lily Ma-

xwell, właścicielka małego skle-
pu z artykułami kuchennymi. 

Pierwszym krajem, który nadał 
swoim pełnoletnim mieszkankom 
prawo do głosowania, od roku 
1893 była Nowa Zelandia.

Posadę ambasadora w Szwaj-
carii powierzono w roku 1918 
Węgierce Rosike Schwimmer. 
Drugą kobietą na świecie była 
Rosjanka o brzmiącym znajomo 
nazwisku Kołłontaj, skierowana 
do rosyjskiego poselstwa w Nor-
wegii w 1922, Później została ko-
bietą-ambasadorem. W 1960 roku 
premierem na Cejlonie została 
Sirimavo Bandaranaike. Ko-

biety-posłanki wybrano w 1907 
roku w Finlandii. Były wśród 
nich: dziennikarki, krawcowe, 
nauczycielki, tkaczki, bojownicz-
ki o prawa Kobiet. 

Pierwszą kobietą- bankowcem 
była panna May Bateman, któ-
rą w 1910 roku powołano 
na kierownika Oddziału 
Kobiecego Farrow Bank 
w Londynie. Od roku 1870 
w Nowym Yorku funkcjo-
nowało również kobiece 
biuro maklerskie. 

Wśród kobiet wykonują-
cych zawody i funkcje po-
wierzane tylko mężczyznom, 
autor opracowania zwrócił 
uwagę na redaktorkę na-
czelną czasopisma (od 
roku 1762), dziennikarkę 
(1842) czasopisma krajo-
wego, korespondenta za-
granicznego (1856).

Ciekawą też jest informacja 
o tej pierwszej czy pierwszych 
kobietach noszących spodnie. 
Pierwszą, która uznała spodnie, 
za element stroju dla kobiety 
była francuska aktorka Sarah 

Bernhardt, ale już w 1848 roku 
były noszone przez amerykan-
kę Amelię Bloomer w postaci 
pantalonów zakładanych pod 
krótką spódniczkę. W 1909 roku 
spodnie stały się strojem spor-
towym, a następnym etapem 
ich przemian były szorty ubie-

rane przez kobiety grające 
w tenisa. Spodnie mun-
durowe nosiły konduk-
torki i strażniczki Pru-
skich Kolei Państwowych 
(1916). Kolejna prezenta-

cja spodni miała miejsce 
w uzdrowiskach albo jako 

strój wieczorowy. 

Codziennym elementem 
stroju kobiet stały się od 

sławnego filmu „Maro-
ko” z Marleną Dietrich, 
gdzie bohaterka ubra-
na była w spodnie 
marynarskie. Dżinsy 

pojawiły się w ubiorze 
studentek wydziału drama-

tycznego jednej z amerykań-
skich uczelni w drugiej połowie 
lat trzydziestych. 

Oprac. 
JOLANTA  

JĘDRZEJEWSKA

Kilka chwil radości i zapo-
mnienia o chorobie czy 
samotności, podarowa-

li podczas świątecznej wizyty 
20 grudnia 2021 r. w Szpitalu 
dla Dzieci przy ul. Kopernika 
w Warszawie, małym Pacjen-
tom aktorzy „Teatru za jeden 
uśmiech” z Krakowa.

Artyści już po raz kolejny, tym 
razem z widowiskiem „Św. Mi-
kołaj i Córka Króla Zimlandii” 
oderwali dzieci od rzeczywisto-
ści i przenieśli do świata baśni. 
Świąteczna opowieść o córce 
króla – Zimlince, która całe dnie 
spędza na psotach i terroryzuje 
dwór coraz to nowymi zachcian-
kami. Jest przekonana, że jako 
królewna może dokuczać innym 
i powinna dostać wszystko, czego 
zechce. Kiedy dziewczynka pi-
sze niegrzeczny list do świętego 
Mikołaja z listą żądań, miarka 

przebiera się. Zamiast stosu pre-
zentów dostaje w podarunku ró-
zgę, za pomocą której niechcący 
przemienia samą siebie w świnkę. 
Aby wrócić do dawnej postaci, 
mała królewna musi zastanowić 
się nad swoim postępowaniem 
i przeprosić wszystkich, których 
skrzywdziła. Kiedy Zimlince uda 

się tego dokonać, 
przybywa sam Mi-
kołaj i zdejmuje 
z dziewczynki czar. 
Następuje wspólne 
rozdanie prezentów.

Aktorzy „Teatru 
za jeden uśmiech” 
postarali się, by 
Święty Mikołaj 
został w szpitalu 
dłużej i obdarował 
dzieci świątecznymi 
upominkami.

W tajemnicy Święty Miko-
łaj i Śnieżynka powiedzieli, że 
w całym przedsięwzięciu oraz 
przygotowaniu prezentów po-
magali mu Przyjaciele z kilku 
firm, w tym po raz kolejny ze 
„Społem” WSS Śródmieście.

DANUTA BOGUCKA

Chwile radości

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Promocja kobiet

Święto Zakochanych od wie-
lu lat znalazło swoje miejsce 
w wielu miejscach na kuli 

ziemskiej. 
Najbardziej zainteresowane 

jest nim pokolenie młodych, ale 
i pozostałe roczniki nie stronią 
od wzajemnego obdarowywania 
się symbolicznymi ser-
duszkami, czekolad-
kami i składaniem 
życzeń najbliższym 
sercu osobom.

Wydaje się jed-
nak, że nie wszyscy 
zdają sobie sprawę 
skąd ta tradycja się 
wywodzi. 

Jej początków należy upatry-
wać w starożytności. W okresie 
panowania w Rzymie cesarza 
Klaudiusza II Gota istniał rygor 
niepozwalający wcielanym do 
wojska legionistom zawierania 
związków małżeńskich. W tym 
okresie późniejszy św. Walenty 
– będący biskupem Terni udzie-

lał młodym żołnierzom potajem-
nych ślubów, za co został wtrą-
cony do więzienia. Tam zakochał 
się w niewidomej córce strażnika 
więziennego Asteriusa. Tymcza-
sem cesarz wydał na nieposłusz-
nego biskupa wyrok śmierci. 
W przededniu egzekucji skazany 
napisał list do swojej wybranki, 
który podpisał „Od Twojego Wa-

lentego”. Egzekucję wy-
konano 14 lutego 269 
roku lub rok później.

Od wielu lat w Cheł-
mnie, nazywanym Mia-
stem Zakochanych 
odbywają się liczne im-
prezy, w których biorą 

udział nie tylko miesz-
kańcy, ale również osoby 

z różnych części Polski. Pandemia 
uniemożliwiła obchody od lat or-
ganizowanego z rozmachem tego 
Święta w roku ubiegłym. 

Po roku przerwy Chełmno 
powróciło do obchodów i było 
przygotowane na przyjęcie za-
kochanych już na trzy dni przed 
dedykowanym im świętem. 

W kolejnej 21 edycji Święta 
Zakochanych uczestniczył Zespół 
Szkół Kształcenia Zawodowego 
im. I. Łyskowskiego w Grubnie – 
organizator konkursu pn. „Alche-
mia i amory w kuchni”, w ramach 
którego odbyły się warsztaty 
kulinarne, a także pokazy sze-
fów kuchni, a uczniowie techni-
kum hotelarskiego rywalizowali 
w konkursie „Aranżacji walen-
tynkowej”. 

W tegoroczne Walentynki za-
angażował się także chełmiń-
ski Kinoteatr „Rondo” przy ul. 
Dworcowej, gdzie zainteresowa-
ni filmowymi produkcjami mogli 
uczestniczyć w miłosnych pery-
petiach bohaterów na propono-
wanych tam seansach. 

I tym razem nie mogło zabrak-
nąć występów znanych zespołów, 
a wśród nich Voo-Voo, „Muchy”, 
Zespołu „Grohman Orchestra”, 
a także zaproszonego wykonaw-
cy muzyki alternatywnej – kra-

kowskiego kompozytora, autora 
tekstów, piosenkarza, pianisty 
i gitarzysty Piotra Madeja wystę-
pującego pod pseudonimem Pa-
trick The Panc. 

Dla przybyszów na walentynko-
we święto czekały także atrakcje 
przygotowane przez hotele, tam-
tejszą gastronomię, prowadzących 
jarmarczne stoiska na chełmiń-
skim rynku, ekspozycja w Mu-
zeum Ziemi Chełmińskiej, wy-
kłady popularno-naukowe m.in. 
„O miłości w różnych aspektach”.

Zainteresowani relikwiami 
św. Walentego mogli je zoba-
czyć w kościele farnym podczas 
zorganizowanego tam spotka-
nia z przewodnikiem. Chętni 
zimnych kąpieli morsowali nad 
Jeziorem Starogrodzkim. Zain-
teresowani malarstwem podzi-
wiali wystawę „Chełmno ko-
miksem malowane” lub wystawę 
Ogłoszeń matrymonialnych pt. 
„Szukam żony .Szukam męża” 
w Muzeum Ziemi Chełmińskiej 
.W bogactwie chełmińskich wa-
lentynkowych atrakcji w dniach 
11-14 lutego każdy mógł doko-
nać wyboru tych najbardziej dla 
siebie odpowiednich. J.J.

WALENTYNKI 2022 

W Mieście Zakochanych

SU Pychotka Wyróżnienie
Jak wynika z komunikatu, ogło-

szonego 11 lutego br. przez 
Fundację Rozwoju Spółdziel-

ni Uczniowskich w Krakowie, 

w Konkursie Plastycznym pt.: 
„SPÓŁDZIELNIA UCZNIOW-
SKA W OKNIE SZKOŁY” orga-
nizowanym przez Krajową Radę 
Spółdzielczą i FRSU wyłoniono 
laureatów. 

W kategorii członkowie SU 
ze szkół podstawowych nagro-
dę główną przyznano pracy wy-

konanej przez Alicję Derecką 
i Magdalenę Sowę przedstawi-
cielki SU „Karmelka” działającej 
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 
Piotra Firleja w Lubartowie. Na-
tomiast  w kategorii członkowie 
SU ze szkół ponadpodstawowych 
nagrodę główną przyznano pra-
cy wykonanej przez Katarzynę 
Starzec, Marlenę Suską, Marty-
nę Bachul, przedstawicielki SU 
„Szarotka” działającej w Zespole 
Szkół im. Bł. ks. Piotra Dańkow-
skiego w Jordanowie.

Miło nam, że wyróżnienie 
w tej kategorii otrzymała praca 
wykonana przez Wiktorię Suł-
kowską i Mateusza Pasiewicza, 
przedstawicieli SU „Pychotka” 
działającej w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 105 w Warsza-
wie, pod patronatem WSS Śród-
mieście. Gratulujemy wszyst-
kim laureatom i ich opiekunom.

Red.

Praca uczniów z SU Pychotka.
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12 stycznia br. na po-
pularnym portalu 
handelextra.pl red. 

Katarzyna Pierzchała poinfor-
mowała, że: „Tuż nad swoim 
biurem, przy ul. Nowy Świat 
53, czyli w samym centrum 
Warszawy, WSS Śródmieście 
uruchomiło aparthotel o nazwie 
„ESENCJA WARSZAWY”. 
Wcześniej spół-
dzielnia zainwe-
stowała w aparta-
menty w Szczyrku 
i Zakopanem”. 
Powołując się na nasz artykuł 
w styczniowym Społemowcu, 
podała, iż ten nowy obiekt ho-
telowy, z windą, obejmuje m.in. 
4-osobowy apartament, 9 pokoi 
dwuosobowych i 8 jedynek. Jego 
administratorem będzie Booking 
host.

Pokoje można już rezerwo-
wać poprzez portal booking.
com, na którym obiekt widnieje 
pod nazwą „Esencja Warszawy 
Hotel Nowy Świat”. Przy na-
zwie hasło: „Świetny dla osób 
podróżujących we dwójkę”. Jak 
podają, doba hotelowa zaczy-
na się od chwili zameldowania 
o godz. 16, do chwili wymeldo-

wania następnego dnia do godz. 
11. Każdy pokój posiada ła-
zienkę z prysznicem i bezpłatne 
WiFi oraz telewizor z płaskim 
ekranem. Do rezerwacji oddano 
wszystkie pokoje, z możliwością 
ich rezerwacji od dwóch nocle-
gów, bez śniadań. 

Na portalu zamieszczono 
podstawowe informacje o wa-
runkach nocowania. Cisza noc-
na obowiązuje w godz.22-6. 
Z usług hotelowych mogą ko-
rzystać dzieci z rodzicami lub 
opiekunami, ale nie zwierzęta. 
W każdym pokoju jest lodówka 
i czajnik, klimatyzacja, 

 
Według prezes WSS Anny Tyl-

kowskiej, która zaprasza do ko-
rzystania z hotelu, należy docenić 
nowoczesne wnętrza pokoi i ko-
rytarzy, jasne oświetlenie, świet-
ny system alarmowy ppoż, nową 
windę. Jednocześnie ocenia, że 
oryginalna nazwa „Esencja War-
szawy” wskazuje na znakomitą 
lokalizację w samym sercu sto-
licy, obok ministerstw, banków, 
uczelni. 

DG

Spaceruje z koszykiem, 
a w rzeczywistości ocenia 
pracowników, obsługę i to, 

jak sklep jest zorganizowany. 
Tajemniczego klienta może wy-
korzystać do badań nie tylko 
nasza sieć handlowa, ale przede 
wszystkim konkurencja. Jakie 
symptomy świadczą o tym, że 
klient to audytor?

Osoba, która na zlecenie fir-
my profesjonalnie bada sklepy 
i punkty usługowe, stara się mak-
symalnie wtopić w tło. Jej celem 
jest zachowywać się jak przypad-
kowy klient, aby uzyskać obraz 
naszej placówki na co dzień: od 
uprzejmości obsługi, przez czy-
stość, po np. odmowę sprzedaży 
alkoholu nieletnim.

Warto więc wiedzieć, czym ta-
jemniczy klient może się zdradzić, 
tym bardziej, że sieci handlowe 
chętnie korzystają z tej formy 
badań. Nie tylko, by sprawdzać 
postawę personelu własnych skle-
pów, ale także, by przeanalizować 
mocne i słabe punkty konkurencji. 
Gdy go rozpoznamy, mamy więk-
szą szansę na pokazanie się z jak 
najlepszej strony.

Czas wizyty – cichy klient nie 
wrzuca żywności do koszyka i nie 
biegnie do kasy. Jest w sklepie 
znacznie dłużej, nawet pół godzi-
ny. Raczej rozgląda się ogólnie, 
niż czyta informacje na opakowa-
niu konkretnego produktu. Jego 

zainteresowanie koncentruje się 
na zawartości wielu regałów skle-
powych.

Zaopatrzenie w sprzęt – ta-
jemniczy klient może robić zdję-
cia produktowi, a przy okazji 

- całej ekspozycji. Po wizycie 
w sklepie będzie musiał wypełnić 
wielostronicową ankietę dotyczą-
cą obsługi, dostępności towaru, 
czy wysokości cen, którą następ-
nie przekaże zleceniodawcy. Dla 
ułatwienia sobie zadania może 
notować coś w smartfonie lub 
nagrywać na wbudowany w nie-
go dyktafon nasze odpowiedzi na 
pytania.

Dociekliwość - jeśli nasz klient 
pyta półsłówkami czy produkt jest 
wegański, raczej nie będzie to au-
dytor. Ten zechce np. wiedzieć, 
kto dostarcza nam towar, jakie są 
godziny otwarcia sklepu, czy jest 
toaleta dla klientów itp. W do-
datku może „recytować” pytania 
w sztywnej formie, w jakiej ma 
je zapisane w ankiecie badawczej 
od zleceniodawcy. Niechętnie od-
powie na naszą inicjatywę np. gdy 
zaproponujemy mu, że zamówimy 
niedostępny produkt. Będzie dłu-
go się zastanawiał nad odpowie-
dzią, albo nie udzieli jej wcale.

Rozpoznanie audytora nie jest 
bardzo trudne. Instytut ARC Ry-
nek i Opinia w 2014 opubliko-
wał raport „Mystery shopping od 

podszewki” (mystery shopping 
– z angielskiego: tajemnicze za-
kupy). Stwierdził w nim m.in., że 
60 proc. pracowników placówek 
przyznało, iż rozpoznaje tajem-
niczych klientów, np. po powyż-
szych zachowaniach.

Co ze sklepami w małych 
miejscowościach, do których, 
jak można sądzić, badacze nie 
przyjadą? Otóż istnieją aplika-
cje na smartfony (np. BuzzBee, 

czy BeMyEye), które proponują 
użytkownikowi oceny lokalnych 
sklepów, a wypełnione ankiety 
przekazują zlecającym firmom. 
W zamian oferują drobne kwoty 
lub punkty do wydania na zaku-
pach w internecie. Ten sposób 
zarobkowania kusi młode osoby, 
które nie rozstają się z telefona-
mi. My zaś możemy się nawet 
nie spodziewać, że nasz stały 
klient, którego znamy również 
prywatnie, podjął się naszej oce-
ny.

Dlatego warto dbać o każdego 
z gości naszych placówek, aby 

obsługa zwykłego i tajemniczego 
klienta w niczym się nie różniły. 
A co, gdy rozpoznamy cichego 
klienta i opanuje nas stres? Syl-
wia Murszewska, kierownik ze-
społu.obsługi klienta PKO BP, 
pisała kilka lat temu na stronie 
Biznes Plus, że gdy została roz-
poznana jako tajemniczy klient, 
zapamiętała raczej uśmiech i po-
zytywne nastawienie obsługują-
cych niż ich zdenerwowanie i za-
pominanie, co mieli powiedzieć. 
Tajemniczy klient to też czło-
wiek, jak my!

MONIKA KARPOWICZ

Tajemniczy klient

Zapraszamy

poradnik
sprzedawcy

w

a l e n t y n k i

Dzięki uprzejmości Zarzą-
du Społem PSS w Świno-
ujściu i jej prezesa Pio-

tra Kłapacza, otrzymaliśmy 2 
marca br. zdjęcia i podstawowe 
dane otwartego w lecie ubr. no-
wego sklepu spółdzielni „KOR-
MORAN” w centrum dzielnicy 
uzdrowiskowej, przy ul. Sło-
wackiego 16. Szczególnie efek-
townie prezentuje się w marco-
wym słońcu (p. foto obok).  

Sklep o powierzchni użytko-
wej 379,87 mkw. i sprzedażowej 
355,87 mkw. mieści się w no-
woczesnym 4-piętrowym aparta-
mentowcu, wybudowanym przez 
PSS na miejscu starego pawilonu, 

obok poczty, kantoru, punktów 
usługowych, sanatoriów i zakła-
dów gastronomicznych. 

Załogę sklepu stanowi osiem 
osób, a w sezonie letnim dodat-
kowo cztery osoby. Kierownicz-
ka sklepu to Marzanna Kościuk, 
a jej zastępczynią jest Dagmara 
Sawicka-Leśna. 

W podstawowym asortymencie 
tej placówki znajdują się m.in. 
woda, soki, napoje zwykłe i alko-
holowe, papierosy, nabiał, owo-
ce i warzywa, wędliny i sery na 
wagę, słodycze, ciasta, pieczywo. 

Z uwagi na usytuowanie skle-
pu w dzielnicy uzdrowiskowej, 
nadmorskiej, główną jego klien-
telą są wczasowicze, turyści oraz 

kuracjusze z sanatoriów. Bliskość 
granicy powoduje, że duży od-
setek klientów stanowią turyści 
z Niemiec. 

Sklep jest otwarty w godz. 7-22 
w sezonie letnim oraz w godz. 
7-19 poza sezonem.  

Warto dodać, że PSS w Świ-
noujściu działa od 1945 roku. 
Obecnie prowadzi trzy skle-
py spożywcze – Stodoła, Pasaż 
i Kormoran oraz wynajmuje 
lokale w niedawno wybudowa-
nym pawilonie przy promena-
dzie nadmorskiej pn. „Słodkie 
Centrum”. 

W sprzedaży spółdzielnia 
promuje wyroby marki własnej 
Społem oraz w ramach oferty 
weekendowej np. wyroby mięsne 
– wołowinę i żeberka. Hasło pro-
mocji brzmi: „Dobra cena – do-
bry wybór”.  DG

PSS Świnoujście

Piękny obiekt
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1–30 utworzą hasło.

Poziomo: 1) konik bohater książki 
dla dzieci, 5) na nich się pływa, 8)pro-
szek do prania, 9) może być platoński, 
empiryczny, poznawczy,10)dekora-
cyjna okładzina dolnej części ściany, 
11) blagier, 13) z niego kasza jaglana, 
16) inaczej surogat, 20) ptaki z rodzi-
ny sokołowatych, 23) stolnik z Pana 
Tadeusza, 24) marka akcesoriów jeź-
dzieckich znanych na całym świecie, 
25) chmura deszczowa, 26) zwierzęta 
o wydłużonym ciele, nieposiadające 
głów, 27) krzew z rodziny wargowych.

Pionowo: 1) mieszkańcy Zakopa-
nego, 2) miasto w powiecie łódzkim 
3) wydobywanie surowca mineral-
nego np. węgla, 4) potocznie małe 
pomieszczenie, 5) lekki posiłek cho-
rego, 6) rodzaj krzyżówki, 7) kobieta 
wśród Kozaków, 12) posłanie Made-
ja, 14) nazwa miasta patrz 2 pionowo, 
15) gromadzony na zimę, 17) wyspa 
w Tanzanii, 18) osoba komunikująca 

się z siłami nadprzyrodzonymi, 19) 
miejscowość niedaleko Warszawy - 
tam Ogród Botaniczny PAN, 21) lęk, 
niepewność, 22) rasa psów, 23) poję-
cie dot. moralności i obyczajowości. 

Karty pocztowe z dopiskiem 
Krzyżówka nr 3/22 prosimy prze-
słać na adres redakcji do dnia 31 
marca br. Prawidłowe rozwiązanie 
będzie premiowane w drodze loso-
wania nagrodą ufundowaną przez 
Społem SOW Zorza w Kołobrzegu.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 1/2022
Poziomo : 1) Lukullus, 5) lipoma, 

8)Apacze,9) urodziny, 10) glaukoma, 
11) donice, 13) knaga, 16) Jopek, 20)
szopki, 23) żurawina, 24) Belzebub, 
25) atsugi, 26) Taylor, 27) akwarela.

Pionowo: 1) Loango, 2) kramarka, 
3) luzaki, 4) szuba, 5) Lloyd, 6) pu-
zon, 7) manicure,12) olej, 14) nadzie-
ja, 15) arak,17) pedicure, 18) kartka, 
19) panika, 21) puzel, 22) imbir, 23)
żabka. Hasło: DO SIEGO ROKU 
ŻYCZY PRIMUS. Nagrodę otrzy-
muje Hanna Dudek z Warszawy.
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Dla młodych pokoleń woj-
na to bardzo odległy 
obraz, znany tylko z fil-

mów, literatury i opowiadań 
najstarszych członków ro-
dzin. Dla skomputeryzowa-
nych uczniów to głównie gry 
komputerowe, komiksy, fil-
my grozy, graffiti. 

Dla mojego pokolenia 
to często bliższe obrazy 
z opowiadanych przeżyć wo-
jennych naszych rodziców, 
dziadków i dalszych krew-
nych. 

Pamiętam, że w latach 50., 
a nawet 60., latach mojego 
dzieciństwa i wczesnej mło-
dości zawsze tematy wojen-
ne przewijały się przy stole 
rodzinnym, także podczas 
świąt, imprez imieninowych 
i urodzin. To była głęboka 
trauma naszych bliskich. 

Opowiadania mojej matki 
i ojca, wujków i ciotek zwy-
kle były przepełnione bó-
lem i niebywałym ich cier-
pieniem podczas oblężenia 
Warszawy i Powstania War-
szawskiego, podczas całej 
okupacji niemieckiej. 

Zawarty był w nich nie-
ustanny huk bomb, poci-
sków i wystrzałów, ryk syren 
i samolotów wroga, kurz ruin, 
swąd spalenizny domów. 

Paraliżujący strach, oba-
wa o najbliższych, dzieci, 
brak żywności, leków, wody, 
to były smaki wojny. Do tego 

ofiary, trupy na ulicach i ży-
cie w zatęchłych, śmierdzą-
cych piwnicach, w ciemno-
ściach i ciasnocie. 

W każdej chwili można 
było zostać pogrzebanym 
pod gruzami walących się 
domów. 

Nie zapomnę, jak podczas 
mojego ślubu matka życzyła 
nam ze łzami: „Oby wam ni-
gdy chleba nie zabrakło…”,  
bo przeżyła głód podczas 
ostatnich dni oblężenia 
i powstania.

Ojciec był bardziej 
oszczędny we wspomnie-
niach. Przeżył niemiecki 
obóz pracy w Treblince i jako 
kontuzjowany pomagał tylko 
powstańcom podczas obro-
ny Dworca Pocztowego przy 
Żelaznej, gdzie w pewnym 
momencie mieli tylko jeden 
granat do obrony. 

Dwa lata wcześniej, gdy 
w getcie dogasało powsta-
nie, na Żelaznej między 
idącymi rodzicami przele-
ciała kula i zabiła prze-
chodnia przed nimi. Każde-
go dnia okupacji Polacy nie 
byli pewni czy go przeżyją.      

Z przedwojennej Warszawy 
w wyniku straszliwej wojny 
zostały zgliszcza i ruiny, 

a mieszkańcy zdziesiątko-
wani i rozproszeni po świe-
cie. W samym Powstaniu 
Warszawskim zginęło po-
nad 180 tys. cywilów, w tym  
podczas rzezi Woli ok. 60 
tys.  

Dzisiaj, przyzwyczajeni 
do wygodnego spokoju, do-
statku dóbr, europejskich 
perspektyw rozwoju, musimy 
sobie wyobrazić grozę wojny 
tuż za naszą granicą. Cier-
pienia i ofiary naszych są-
siadów, Ukraińców. 

Wojna zapukała do drzwi. 
To już nie są tak dalekie 
ostrzały i bombardowania, 
jak Bejrutu, Damaszku, 
Sarajewa, czy kurdyjskich 
wiosek. Trzeba być czuj-
nym, trzeba wciąż przy-

pominać czym okrutnym jest 
wojna, agresja, nienawiść. 

Bo smaki wojny, to smaki 
na granicy życia i śmier-
ci, życia w ciągłym stresie 
pod bombami, który potem 
latami trzeba przezwycię-
żać. Zniszczony kraj, życie 
ludzi trzeba odbudowywać 
z mozołem przez długie 
lata. A trauma pozostaje.  

Ofiarom agresji i wojny 
należy pomagać, niestety 
w cieniu dalszych zagro-
żeń i trudności. Trzeba za-
trzymać tę wojnę, aby nie 
przerodziła się w światową 
pożogę, bo świat i życie są 
piękne. STOP! Żyj i daj żyć 
innym.   

DERWISZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 3 z hasłem

smaki życia  

Cierpienie

Baran 21.III-20.IV
Sprzyjające warunki dla reali-
zacji zaplanowanych działań. 
Wczesną wiosną odzyskasz siły 
i uzyskasz stabilizację. Podnoś 

swoje kwalifikacje. Ważne, aby realizować 
marzenia.

Byk 21.IV-21.V
Spodziewaj się natłoku wielu 
spraw do załatwienia. Zmien-
ne samopoczucie nie ułatwi ci 
codziennego funkcjonowania. 

Zastanów się które sprawy są ważne, a któ-
re ważniejsze.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Pierwotnie ogarniający cię na 
początku roku stres i napięcie 
stopniowo ustąpią. W tym 
miesiącu twój nastrój i samo-

poczucie ulegną znacznej poprawie.
rak 22.VI-22.VII
Marzec jest miesiącem w któ-
rym na twoje postępowanie 
ma wpływ Jowisz. Opanujesz 
swoje słabości w czy pomogą 

ci okoliczności w których się znajdziesz.
lew 23.VII-22.VIII
Nie będzie łatwo. Musisz za-
panować nad zmęczeniem 
spowodowanym nadmierną 
eksploatacją układu odporno-

ściowego. Lekarstwem może być ruch na 
świeżym powietrzu.

Panna 23.VIII-22.IX
W tym miesiącu jesteś w sta-
nie odbudować psychikę nad-
wyrężoną stresem i prze-
ciążeniem zajęciami. Mogą 

odnowić się stare kontuzje i dolegliwości.

waga 23.IX– 23.X
Marcowa aura pozytywnie 
nastawi cię do rzeczywistości, 
postaraj się, to w pełni wyko-
rzystać. Warto zrobić to nie 

tylko dla siebie.
SkorPIon 24.X-22.XI
Czeka cię seria mniejszych lub 
większych sukcesów. Miesiąc 
może obfitować w nieco pod-
wyższony stres, ale dalsze mie-

siące go pomniejszą w znacznym stopniu.
Strzelec 3.XI.-23.XII
Plany w tym miesiącu mogą 
się nieco skomplikować. Czas 
na wdrożenie innowacji i kre-
atywnych pomysłów. Wigor 

i zmysłowa energia zagoszczą na dłużej.
kozIorożec 24.XII-20.I
Poradzisz sobie z nadchodzą-
cymi wydarzeniami, pomimo 
nie zawsze korzystnych dla 
ciebie zdarzeń. Postaraj się 

poświęcić sobie więcej czasu. Czekają cię 
wydatki, ale dasz radę.

wodnIk 21.I-20.II
Konsekwentnie realizuj swoje 
plany. Rozsądek i odpowie-
dzialność pomogą ci w po-
konaniu ewentualnych prze-

szkód. Postaraj się utrzymać stosunki 
towarzyskie na dotychczasowym poziomie.

ryBy 21.II-20.III
Odzyskasz utracony balans 
w poprzednich okresach. 
Musisz przygotować się na 
czekające cię w dalszych mie-

siącach przyspieszenia. Zdecydowanie za-
walczysz o to co ci się należy. J.J.

Kluski to wspa-
niały i sycący 
dodatek do dań 

mięsnych, ale można je również przygotować na 
słodko. Okres Wielkiego Postu to doskonały czas 
na kluskowe wariacje i sięgnięcie po bezmięsne 
przepisy, których nie zabrakło poniżej. Jak je 
przygotować i podać?
 
KlusKi na parze – pampuchy w sosie 
trusKawKowym

● 500 g mąki pszennej + do-
datkowo do podsypania ● 250 
ml ciepłego mleka ● 3 łyżki sto-
pionego masła ● 2 jajka ● 30 g 
świeżych drożdży ● 1 łyżeczka 
cukru ● szczypta soli ● 
Sos: ● 450 g truskawek (poza se-

zonem mogą być mrożone) ● 1 opakowanie cukru 
wanilinowego ● cukier puder do smaku (1-3 łyżki) 
● około 150 g jogurtu naturalnego 

Drożdże rozpuścić w cukrze, dodając 4-5 łyżek 
mleka i jedną łyżkę mąki. Dokładnie mieszać i od-
stawić na 10 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. 
Resztę mąki przesiać do miski. Dodać masło, jajka, 
sól i zaczyn. Mieszać i stopniowo dolewać mleko. 
Dokładnie wyrobić, przykryć ściereczką i odstawić 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Ciasto powinno 
podwoić swoją objętość, potrwa to około godziny. 
Gdy ciasto wyrośnie formować z niego bułeczki 

i układać na oprószonej mąką desce. Pozostawić 
jeszcze na kilka minut do podrośnięcia, a następnie 
układać pampuchy jeden obok drugiego w garnku 
do parowania. Parować pod przykryciem około 10-
15 minut. Woda cały czas musi się gotować. Tru-
skawki zmiksować na mus (mrożone należy wpierw 
rozmrozić). Dodać cukier puder i cukier wanilinowy 
do smaku oraz jogurt i jeszcze raz dokładnie zmik-
sować. Kluski podawać polane sosem.
KlusKi śląsKie 

● 1 kg ziemniaków ● 4 łyżki 
maki ziemniaczanej ● 2 jajka 
● sól 

Ziemniaki obrać, ugotować. 
Przecisnąć przez praskę. Do 
ziemniaków wsypać mąkę ziem-
niaczaną i wbić jajka, dodać pół 
łyżeczki soli. Masę dobrze za-

gnieść. Ręce obsypać mąką i formować okrągłe klu-
ski, ułożyć na podsypanej mąką stolnicy. W każdej 
klusce zrobić dziurkę. Gotować w osolonej wodzie. 
Gdy wypłyną na wierzch, jeszcze przez chwile go-
tować. Następnie odcedzić i podawać z ulubionym 
gulaszem, okraszone skwarkami lub aromatycznym 
sosem grzybowym (wersja postna).

KlusKi Kładzione 
● 1 jajko ● ¾ szklanki mąki 
pszennej ● ½ łyżeczki soli ● 
3-4 łyżki wody 

Do głębokiego talerza wbić 
jajko, dodać wodę i sól, wymie-
szać widelcem. Gdy masa jest 
roztrzepana stopniowo dodać 
mąkę i mieszać. Następnie ubić 

widelcem. Zagotować wodę z odrobiną soli i kłaść 
kluski. Najpierw zanurzać łyżkę do zupy w wodzie, 
potem nabierać masę wielości ⅓ łyżki i wkładać do 
wody. Delikatnie zamieszać kluski i czekać około 2 
minut od zagotowania. Wyławiać łyżką cedzakową 
i podawać z masłem, cukrem, bułeczką z masłem 
lub sosami.   TARTINKA

Przysłowia o kobietach
l  Dzieci, kobiety, fiołki, bławatki 

wszystko to kwiatki.
l  Gdzie kobiety panują, 

tam mężczyźni rządzą.
l  Gust kobiet, pogody jesienne – 

wszystko to odmienne.
l  Każda kobieta dwa razy szaleje: 

kiedy się kocha i kiedy siwieje.
l  Kobieta bez zalotności, 

to kwiat bez woni.
l  Kobiety płaczą przed ślubem, 

mężczyźni po ślubie.

tradycyjne kluski


