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T radycyjny Dzień Kobiet 8 marca jest dobrą okazją, aby mę-
ska część „społemowskiej rodziny” wyraziła Wam serdecz-
ne wyrazy hołdu, szacunku, podziwu, uznania, co niniej-

szym czynimy. Za Waszą codzienną pracę, trud, poświęcenie. Za 
to, że to Wy głównie tworzycie ten rodzinny, przyjacielski klimat 
w społemowskich spółdzielniach, jako zapracowane sprzedaw-
czynie, kasjerki, kierowniczki, administratorki, prezeski. 

Teraz, zwłaszcza w okresie pandemii widać, jak nasze Panie, 
w tym koleżanki, matki, żony, siostry, córki ponoszą szczególnie 
zwiększone trudy i wyrzeczenia, jednocześnie będąc „na dwóch 
etatach”, w pracy i w domu. Często zamiast wypoczynku pochła-
niają je prace domowe i opieka nad dziećmi. 

Nasze kasjerki, sprzedawczynie są na pierwszej linii zaopatrze-
nia rodaków w żywność i najbardziej potrzebne artykuły. To one 
są najbardziej narażone w dobie rosnących fal epidemii. Muszą 
znosić wiele stresów i napięć w codziennej pracy.

Dlatego każda pomoc Paniom jest szczególnie pilna, potrzebna 
i konieczna. Dotyczy to m.in. zapewnienia pracownicom i pracow-
nikom handlu pierwszeństwa w szczepieniach przeciw Covid-19. 
Niestety, jak dotąd nasze apele o to do premiera i prezydenta, po-
zostają głuche. Jednak nie należy ustawać w walce o to, by nasze 
utrudzone kasjerki i sprzedawczynie włączyć do I grupy Narodo-
wego Programu Szczepień. 

Drogim Paniom życzymy nie tylko dalszej dzielności i wytrwa-
łości, ale nade wszystko mocnego zdrowia, szczęścia osobistego, 
życiowego zadowolenia i spełnienia nadziei. Oby nadchodząca 
wiosna wniosła więcej słońca i uśmiechu do Waszych serc. 

REDAKTOR

Drogie Panie!

– Do dzisiaj, mimo powszech-
nego używania terminu „lu-
stracja spółdzielni”, to jednak 
w nazwie Związku Społem za-
chowano tradycyjne określenie 
„Rewizyjny”. Tak określano 
lustrację w pierwszej ustawie 
o spółdzielniach z 29 październi-
ka 1920 r. Jak obecnie definiuje-
my to pojęcie? 

– Lustracja jest zewnętrzną 
kontrolą spółdzielni typu kor-
poracyjnego polegającą na pro-
cedurze przeglądu i weryfika-
cji prowadzonej działalności, 
stosownie do obowiązujących 
przepisów. Lustracja spółdziel-
cza występowała w Polsce od 

początku istnienia spółdzielni 
w polskim systemie prawnym 
tj. od ustawy o spółdzielniach 
z 1920 r., zgodnie z którą, każda 
spółdzielnia przynajmniej raz na 
dwa lata (od 1934 r. corocznie) 
winna była poddać się rewizji 
(obecnie lustracji) przez rewiden-
ta wyznaczanego przez związki 
spółdzielcze lub Radę Spółdziel-
czą (obecna Krajowa Rada Spół-
dzielcza). W kolejnych ustawach 
spółdzielczych, w tym obecnie 
obowiązującej ustawie z 1982 r. 
– Prawo spółdzielcze, lustracja 
jako forma kontroli spółdzielni 
występuje. 

– Czy nadal lustracja jest obo-
wiązkowa i kto może przeprowa-
dzać lustracje spółdzielni? 

– Zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo spółdzielcze, każda spół-
dzielnia obowiązana jest przynaj-
mniej raz na trzy lata, a w okresie 
pozostawania w stanie likwidacji 
corocznie, poddać się lustracyj-
nemu badaniu legalności, go-
spodarności i rzetelności całości 

jej działania. Termin ustawowy 
poddania się każdej spółdzielni 
badaniu lustracyjnemu nie jest 
terminem instrukcyjnym, czego 
potwierdzeniem są przepisy karne 
w/cyt. ustawy, zgodnie z którymi, 
kto będąc członkiem organu spół-
dzielni albo likwidatorem wbrew 
przepisom ustawy nie podda-
je spółdzielni lustracji, podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności. 

Lustracje przeprowadzają wła-
ściwe związki rewizyjne w spół-
dzielniach w nich zrzeszonych. 
W związku z powyższym Kra-
jowy Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Spożywców SPOŁEM 
(KZRSS Społem) jest jedynym 
podmiotem uprawnionym do 
przeprowadzenia lustracji w spół-
dzielniach w nim zrzeszonych. 
Spółdzielnie niezrzeszone mogą 
zlecać lustrację właściwym 
związkom rewizyjnym, w tym 
KZRSS SPOŁEM, który na pod-
stawie odrębnych umów przepro-
wadza lustrację w spółdzielniach 
spożywców „SPOŁEM”.

Więcej str. 3 u

W lutym br. w rolę anonimowego „tajem-
niczego klienta” wcielił się red. Mateusz 
Damoński, który reporterskim okiem 

przeprowadził rajd po siedmiu sztandarowych 
placówkach warszawskich spółdzielni spoży-
wców. Jego bezstronne spojrzenie może być 
pomocne w wymianie doświadczeń między 
spółdzielniami. 

Były to kolejno: Delikatesy Merkury WSS 
Żoliborz przy ul. Słowackiego 16/18, Delikatesy 

WSS Wola nr 104 przy ul. Solidarności 82a, sklep 
spożywczy WSS Śródmieście w Hali Mirowskiej, 
Delikatesy SS Mokpol u zbiegu Konstancińskiej 
i św.Bonifacego, sklep firmowy SPC ul. Lubelska 
12/14 z wejściem od ul.Grochowskiej, sklep spoży-
wczy WSS Praga Południe w Universamie Gro-
chów przy Rondzie Wiatraczna, hala spożywcza 
Spółdzielni Hale Banacha przy ul. Grójeckiej 95. 

Plon jego rajdu przedstawiamy w postaci 
spostrzeżeń i uwag na stronach 4-5.

Rozmowa z dyrektorem Zespołu Lustracji Krajowego  
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem  

– RAFAŁEM PŁOSKIM

Dla Ewy

Wśród lutowych działań 
marketingowych warto 
wyróżnić dwa konkursy 

organizowane przez WSS Praga Po-
łudnie. Z okazji święta zakochanych 
– Walentynek zaproponowano klien-
tom szukającym prezentu dla „swojej 
drugiej połówki” konkurs z nietypo-
wymi nagrodami: trzy złote zawieszki 
z serduszkiem, jedna srebrna oraz dwie 

bransoletki dla panów Aztorin. Wy-
starczyło dokończyć zdanie: „Mi-
łość to…” i uzyskać pod postem 
najwięcej polubień.

Drugi konkurs, zakupowy, do-
tyczył 3-lecia urodzin Universa-
mu Grochów z super nagrodami 
w postaci praktycznych urządzeń 
kuchennych. Oprócz tego oferowano promocyjne, okolicznościowe 
ceny i zorganizowano loterię z nagrodami.

Nietypowy konkurs ogłosił na swoim facebooku KZRSS Spo-
łem. Z okazji Walentynek zaproszono fanów Społem, bo „to dobry 
moment, żeby powspominać dawne czasy i wygrać jeden z trzech ko-
szy pełen prezentów od Społem J. Wystarczy, że opiszecie swoje naj-
milsze wspomnienie związane z naszą Spółdzielnią:). Pierwsze lody 
z rodzicami? Pierwsze samodzielne zakupy z listą od mamy, czy może 
pierwsza czekolada dla szkolnej sympatii…” Odzew był nadspodzie-
wany! Nadeszło aż ponad 300 wypowiedzi i dlatego przyznano więcej 
nagród, którymi były kosze delikatesowe. 

Za zgodą prezesa Związku Ryszarda Jaśkowskiego, w następnym 
numerze opublikujemy sześć najciekawszych wspomnień. (red.) 
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Echa pandemii
Jak donosi 23 lutego br. po-

pularny portal wiadomo-
ścihandlowe.pl, „Liczba 

sklepów spożywczych w Polsce 
spadła poniżej 100 tys.! Naj-
szybciej ubywa najmniejszych 
i największych placówek.

W zeszłym roku ubyło w Pol-
sce prawie 1900 placówek han-
dlowych, a ich ogólna liczba 
spadła poniżej 100 tys. – wynika 
z badania „Universe Update” fir-
my NielsenIQ. Tempo na pozio-
mie 2 proc. rocznie jest wyraźnie 
słabsze niż w poprzednich latach, 
gdy ten wskaźnik sięgał poziomu 
4 proc. Najgorzej jest w przypad-
ku kiosków, małych sklepów i – 
co nie jest niespodzianką – hiper-
marketów.   

Według danych firmy Nielse-
nIQ liczba sklepów spożywczych 
w Polsce spadła do 99,4 tys. – 
Trend spadkowy jest obserwowa-
ny od ponad dekady, ale spadek 
z 2020 roku był ponad dwukrot-
nie niższy niż rok wcześniej. Od-
powiadał za niego najmniejsze 
placówki — kioski, sklepy mono-
polowe oraz przede wszystkim, 
najmniejsze sklepy spożywcze. 

Odwrotny trend towarzyszył 
supermarketom i dyskontom, ale 
to średnich sklepów spożywczych 
przybyło w 2020 roku najwięcej – 
blisko 600 placówek – komentuje 
Konrad Wacławik, Head of Re-
tailer Services Poland w agencji 
NielsenIQ.

Z badania wynika, że z pan-
demią najlepiej radzą sobie su-
permarkety, dyskonty i średnie 
sklepy spożywcze (od 41 do 100 
mkw). Wszystkie one zwiększyły 
liczebność oraz udział w sprzeda-
ży. To efekt tego, że są zlokalizo-
wane stosunkowo blisko miejsc 
zamieszkania dużych grup ludzi, 
a jednocześnie oferują odpowied-
nio szeroki asortyment. To wła-
śnie na tych elementach w dobie 
pandemii najbardziej zależy kon-
sumentom.  

Na drugim biegunie znalazły 
się placówki małoformatowe 
i sklepy o największym metrażu. 

Procentowo najwięcej straciły 
kioski (11 proc.) oraz hipermar-
kety i małe sklepy spożywcze (po 
5 proc.). Pod względem ilości za-
mkniętych placówek liderem była 
ta ostatnia kategoria – w ciągu 
roku ubyło 1670 placówek tego 
typu. Z kolei w przypadku hiper-
marketów spadek związany jest 
głównie z zamknięciami sklepów 
sieci Tesco. Pod kreską były też 
drogerie.

– Zarówno małe sklepy spo-
żywcze z węższą półką produk-
tów, jak również sklepy alkoho-
lowe i drogerie, głównie te spoza 
czołowych sieci, gdzie można 
dokonać zakupów tylko wybra-
nych produktów, zakończyły rok 
z mniejszą liczbą placówek. 

Utrzymuje się również trend 
spadkowy w kanale kiosków, co 
pokazuje duże trudności, z jaki-
mi mierzy się obecnie ten kanał 
sprzedaży i z pewnością zmusza 
właścicieli tego typu placówek 
do szukania rozwiązań pozwa-
lających pozostać atrakcyjnym 
dla konsumenta – dodaje ekspert 
NielsenIQ.

Wacławik dodaje, że na ryn-
ku nadal jest miejsce na formaty 
sklepów, które odpowiadają na 
takie potrzeby, jak wysokie tem-
po życia, wygoda, ale również 
bezpieczeństwo sanitarne.

Jednak masowa likwidacja 
małych sklepów, jak alarmuje 
Patryk Pallus w newseria.pl 25 
lutego br. oznacza to, że „Z kra-
jobrazu polskiego handlu znikają 
głównie najmniejsze sklepy spo-
żywcze – w ciągu 2 lat ubyło 
ich 5 tys. Masowo zamykane są 
też kioski. Cały czas przybywa 
za to dyskontów i supermarke-
tów”. Naszym zdaniem to efekt 
ogromnej przewagi zagranicz-
nych koncernów handlowych, 
najbogatszych sieci, które stać 
na przeogromną reklamę we 
wszystkich mediach, na wojny 
cenowe, na wykorzystywanie 
swej przewagi finansowej i wie-
lomilionowe inwestycje. 

Opr. Red.

W poprzednim numerze 
zamieściliśmy pod 
powyższym tytułem 

obszerny wywiad z prezesem 
Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumenta Tomaszem 
Chróstnym, który w sposób 
rzeczowy i wyczerpujący odpo-
wiadał na nasze osiem pytań. 
Spotkał się on, obok innych pu-
blikacji, z szerokim zaintereso-
waniem naszych Czytelników 
i branżowych mediów. Prezes 
PSS w Pruszkowie Marek Hej-
da, na którego opinie i także in-
nych prezesów powoływaliśmy 
się w wywiadzie, obiecuje nam 
nawet swój komentarz do pro-
blemów walki o uczciwy handel. 

Rozmowę z prezesem Chróst-
nym, w której np. tłumaczy on 
przyczyny „kolonizacji ryn-
ku spożywczego przez wielkie 
zagraniczne koncerny han-
dlowe” jako „pokłosie zanie-
dbań sięgających lat 90-tych”, 
zacytowały bardzo szeroko 

dwa najpopularniejsze portale 
branżowe – wiadomościhandlo-
we.pl i handelextra.pl., związa-
ne z miesięcznikami „Wiado-
mości Handlowe” i „Handel”. 
Red.Katarzyna Pierzchała 
z handelextra.pl umieściła aż 
pięć z ośmiu pytań i odpowiedzi 
z tego wywiadu. 

Dodajmy, iż również te por-
tale, a także bussinesinsider.pl 
i najpopularniejszy portal infor-
macyjny Onet cytowały nasze 
lutowe publikacje, dotyczące 
społemowskiego e-sklepu, dys-
kusji redakcyjnej i innowacyjne-
go oświetlenia antywirusowego 
w PSS Ozorków.

Również nasi stali Czytelnicy 
znowu pozytywnie ocenili nasze 
lutowe publikacje, jak np. Cze-
sław Janiak z Gdańska, Marcin 
z Bemowa, Marek Dąbrowski 
z Powiśla, Małgorzata G.z Mo-
kotowa, domagając się dalszych 
artykułów broniących polski han-
del, walczących o szczepienia dla 
sprzedawców, popularyzujących 

100-letnią markę własną Społem. 
Za wszystkie te głosy serdecznie 
dziękujemy, starając się uwzględ-
niać je w następnych numerach. 

Nowelizacja ustawy 
Jak zapowiadają 9 lutego br. 

Wiadomości Handlowe, „Bę-
dzie nowelizacja ustawy o prze-
wadze kontraktowej. Koniec 
nieuczciwych praktyk w rela-
cjach dostawca – sieć?”

Rząd rozpoczął pracę nad no-
welizacją ustawy o przeciwdzia-

łaniu nieuczciwemu wykorzy-
stywaniu przewagi kontraktowej 
w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi. Rada Ministrów 
ma przyjąć jej projekt w pierw-
szym kwartale roku.

Dokument o którym mowa ma 
zawierać listę praktyk nieuczci-
wego wykorzystywania przewagi 
kontraktowej bezwzględnie zaka-
zanych oraz listę praktyk dozwo-
lonych, pod warunkiem, że zosta-
ły one zawarte w umowie między 
dostawcą a nabywcą. Wskazu-
je również tryb postępowania, 
w tym sposób zawiadamiania 
o tego typu sprawach oraz organ, 
który będzie się nimi zajmował. 

Organem tym będzie, tak jak do-
tychczas – relacjonują WH – Pre-
zes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. W projekcie zna-
leźć się też mają przepisy o karach 
grożących podmiotom (czytaj sie-
ciom handlowym), które będą za-
kazane praktyki stosować. 

Za wprowadzenia rozwiązań 
planowanych w projekcie prze-

mawiają dwa czynniki – rynkowe 
realia oraz konieczność dosto-
sowania krajowych przepisów 
do tych obowiązujących w UE. 
Jak wskazuje rząd, w łańcu-
chu dostaw produktów rolnych 
i spożywczych często występują 
znaczne różnice w sile przetargo-
wej między dostawcami a nabyw-
cami. 

Taka nierównowaga może pro-
wadzić do nieuczciwych praktyk 
handlowych, w których silniejsi 
ekonomicznie i organizacyjnie 

partnerzy handlowi narzucają 
słabszym kontrahentom korzyst-
ne dla siebie praktyki lub ustale-
nia umowne – zauważają Wiado-
mości Handlowe. 

Poza tym Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 
r. wprowadza minimalny unijny 
standard ochrony przed nieuczci-
wymi praktykami handlowymi 
w relacjach między przedsiębiorca-
mi w łańcuchu dostaw produktów 
rolnych i spożywczych. Jej prze-
pisy są też szersze od obowiązują-
cych obecnie w Polsce i stad zasad-
ne jest uchwalenie nowej ustawy. 

Dodajmy – piszą Wiadomości 
Handlowe -że UE daje państwom 
członkowskim (w tym Polsce) 
czas na publikację i przyjęcie od-
powiednich przepisów regulują-
cych te kwestie do 1 maja 2021 
roku, przy czym mają zacząć one 
obowiązywać najpóźniej 1 listo-
pada 2021 roku. 

Opr. Red. 

O uczciwą konkurencję

handel2021

Dla Ewy

KZRSS Społem

Konferencja SPOŁEM 2021
Zarząd KZRSS „Społem” 

w Warszawie serdecz-
nie zaprasza prezesów 

i członków zarządów spółdziel-
ni na kolejną, wiosenną kon-
ferencję „SPOŁEM 2021”. 
Konferencja jest realizacją zadań 
Związku określonych w pro-
gramie ostatniego Zjazdu Dele-
gatów. Celem konferencji jest 
przedstawienie strategicznych 
założeń działalności spółdzielni 
spożywców „Społem” w zmie-
niających się warunkach społecz-
no-gospodarczych naszego kraju. 
Podobnie jak w poprzednich la-
tach konferencja daje możliwość 
do spotkania kadry zarządzającej 
spółdzielniami i podzielenia się 
aktualnymi problemami dotyczą-
cymi naszej organizacji.

Szczegółowy program przed-
stawiony zostanie w najbliższym 
Biuletynie Informacyjnym oraz 

na stronie internetowej Związku. 
Spotkanie odbędzie się w dużej 
sali zapewniającej zachowanie 
dystansu. Zapewniamy zakwate-
rowanie w pokojach gościnnych 
przy ul. Grażyny 13/15 oraz or-
ganizację czasu wolnego stosując 
się do wymogów sanitarnych.

Proponowane terminy konfe-
rencji do wyboru przez zainte-
resowanych: 14 – 16 kwietnia 
i 21 – 23 kwietnia 2021 r. Ze 
względów organizacyjnych 
prosimy o uzgadnianie terminu 
uczestnictwa w konferencji do 
dnia 26.03.2021 r. Odpłatność 
za udział w konferencji wynosi 
790 zł netto plus VAT za 1 osobę. 
Zgłoszenia przyjmuje Centrum 
Szkoleniowo– Konferencyjne :

Telefon –  (22) 44 08 207,
e-mail – szkolenia.kzrss@
spolem.org.pl
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– Czy w ostatnim czasie nastą-
piły zmiany przepisów w zakresie 
lustracji? 

– Dla spółdzielni „Społem” 
niezmiennie obowiązują prze-
pisy ustawy Prawo spółdzielcze 
(Dział VIII – Lustracja). Nato-
miast od 1 stycznia br. obowią-
zuje nowy akt pn. „Tryb i Zasady 
Przeprowadzania Lustracji Or-
ganizacji Spółdzielczych” przy-

jęty uchwałą nr 10/2020 Zgro-
madzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej z dnia 7 lipca 
2020r., uchylając dotychczasową 
Instrukcję o lustracji organizacji 
spółdzielczych. Zmiany lustra-
cji wprowadzone w w/w Trybie 
i Zasadach Przeprowadzania Lu-
stracji dotyczą przede wszystkim 
Związków Rewizyjnych, w tym 
m.in. w zakresie przestrzegania 
zasady branżowości oraz lustra-
torów. 

– Jak wygląda lustracja obec-
nie w trudnym okresie epidemii? 

 
– Pomimo trudnej sytuacji 

epidemicznej w kraju, mając na 
uwadze w/w przepisy ustawy Pra-

wo Spółdzielcze w zakresie obo-
wiązku poddania się każdej spół-
dzielni badaniu lustracyjnemu, 
KZRSS Społem kontynuował 
zadania statutowe w zakresie 
przeprowadzania lustracji w spół-
dzielniach spożywców Społem. 
Zespół Lustracji KZRSS Społem 
w porozumieniu z Zarządami 
Spółdzielni w 2020 r. przeprowa-
dził kilkanaście lustracji w trybie 
zdalnym oraz hybrydowym tj. na 
podstawie przesłanych w formie 
elektronicznej dokumentacji po-
łączonych z metodą tradycyjną. 

Wprowadzenie tej metody po-
zwoliło na zrealizowanie wszyst-
kich wniosków/zgłoszeń na 
przeprowadzenie lustracji przez 
spółdzielnie zrzeszone w KZRSS 
Społem oraz niezrzeszonych, któ-
re wpłynęły w 2019r. do Zespołu 
Lustracji. 

– Jak wygląda bilans lustracji 
w tym okresie?

– Dotychczasowe doświad-
czenia Zespołu Lustracji KZRSS 
Społem w zakresie prowadzo-
nych lustracji w okresie epidemii 
wskazują, że proces przeprowa-
dzania lustracji jest możliwy do 
realizacji, zachowując obecnie 
przyjęte zasady bezpieczeństwa 

epidemicznego oraz możliwo-
ści techniczne. W 2020 r. Zespół 
Lustracji KZRSS Społem prze-
prowadził o 10 lustracji mniej 
niż w roku ubiegłym. Spadek ten 
(14% w stosunku rocznym), wy-
nika ze zmniejszonej ilości wnio-
sków o przeprowadzenie lustracji 
jak również sytuacji losowych 
spółdzielni związanych z CO-
VID-19. Dane za dwa miesiące 
2021 r. wskazują, że liczba lu-
stracji nie odbiega od liczby prze-
prowadzonych lustracji w 2019r. 
Ilość lustracji, jak również forma 

ich przeprowadzania uzależniona 
jest od bieżącej sytuacji epide-
micznej w kraju, w tym również 
od występujących obostrzeń lo-
kalnych, z uwagi na to, że spół-
dzielnie Społem występują na te-
renie całego kraju. 

Jednocześnie dane za 2020 r. 
wskazują, że do Zespołu Lustra-
cji KZRSS Społem wpłynęło 
mniej wniosków/ zgłoszeń na 
lustrację spółdzielni (ok. 80% 
stanu z 2019r.), na co niewątpli-
wie wpływ miał stan zagrożenia 
epidemicznego. Zespół Lustracji 
KZRSS Społem każdy z wnio-
sków wpisuje do harmonogramu 
lustracji, uprzednio ustalając 
termin badania lustracyjnego 

Połowa klientów w skle-
pach ma źle założoną ma-
seczkę lub w ogóle nie 

zasłania ust i nosa – alarmuje 
handlowa Solidarność. Związ-
kowcy chcą, żeby pracownicy 
handlu mogli zaszczepić się na 
koronawirusa w tym samym 
czasie, co nauczyciele. Dlatego 
skierowali w tej sprawie apel do 
prezydenta Andrzeja Dudy. 

– Zebraliśmy informacje z po-
nad 100 hipermarketów, supermar-
ketów i dyskontów z całego kraju. 
We wszystkich tych placówkach 
pracownicy mówią, że ok. 50 
proc. klientów nosi maseczkę na 
brodzie lub nie zakłada jej wcale. 
Sytuacja pod tym względem po-
garsza się z tygodnia na tydzień 
– mówi Alfred Bujara, przewod-
niczący Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”. Dodaje też, 
że pracownicy handlu coraz czę-
ściej spotykają się z agresją ze 
strony klientów, którzy nie prze-
strzegają rygorów sanitarnych 
obowiązujących w sklepach. 

Dlatego 3 lutego związkowcy 
skierowali do prezydenta An-
drzeja Dudy apel o wsparcie ich 
postulatu dotyczącego uwzględ-
nienia pracowników handlu jako 
jednej z priorytetowych grup 
w Narodowym Programie Szcze-
pień. W ich ocenie osoby zatrud-
nione w tym sektorze powinny 
mieć możliwość zaszczepienia 
się na COVID-19 w tym samym 
czasie, co nauczyciele. 

„Pracownicy handlu są jedną 
z grup zawodowych najbardziej 
narażonych na zakażenie koro-
nawirusem. Każdego dnia styka-
ją się z setkami klientów. Przy 
kasach, czy w wypełnionych to-
warem alejkach hipermarketów 
i dyskontów spożywczych nie ma 
możliwości zachowania odpo-
wiedniego dystansu społecznego” 
– czytamy w treści apelu skiero-
wanego do prezydenta Andrzeja 
Dudy. 

„W sytuacji, gdy spora część 
zakażonych koronawirusem prze-
chodzi chorobę bezobjawowo, 
każdy pracownik sklepu może 
bezwiednie zarażać dziesiąt-
ki klientów, tym osoby starsze, 
najbardziej narażone na ciężki 
przebieg COVID-19” – napisali 
w apelu do Andrzeja Dudy przed-
stawiciele handlowej „S”. 

Ale to nie wszystko. Także 
wspólny apel o szczepienie pra-
cowników handlu w pierwszym 
etapie wystosowały Polska Izba 
Handlu, Polska Organizacja Han-
dlu i Dystrybucji, NSZZ „Soli-
darność” i Polska Rada Centrów 
Handlowych. W piśmie skiero-
wanym 10 lutego do premiera 
Mateusza Morawieckiego orga-
nizacje handlowe podkreśliły, że 

placówki handlowe stanęły na 
wysokości zadania, zapewnia-
jąc obywatelom nieprzerwany 
i powszechny dostęp do żywności 
oraz wysokie standardy sanitarne 
mające zapobiegać zakażeniom. 

„Sieci handlowe dbają o bez-
pieczeństwo zarówno klientów, 
jak i pracowników. Zagwaran-
towanie szybkiego dostępu do 
szczepień tej grupie zawodowej 
pozwoli na dalsze, sprawne i bez-

pieczne utrzymanie ciągłości za-
opatrzenia Polaków w żywność” 
– napisali autorzy apelu do pre-
miera.

Należy przypomnieć, iż wcze-
śniej Solidarność i organizacje 
handlowe, w tym KZRSS Spo-
łem już kilkakrotnie od grudnia 
ubr. występowały do szefa rządu 
o szczepienia dla sprzedawców 
w I etapie. Niestety, jak dotąd 
bezskutecznie. W lutym Krajo-
wa Rada Spółdzielcza poparła 
w tym względzie spółdziel-
ców ze Społem i Samopomocy 
Chłopskiej. Warto skoordyno-
wać i nasilić te działania wobec 
decydentów rządowych i parla-
mentarnych. 

MATEUSZ DAMOŃSKI

Szczepienia 
dla sprzedawców

z zarządem spółdzielni w taki 
sposób, aby zachować ustawo-
wy termin przeprowadzenia 
tego badania oraz dostosować 
sposób i formę wzmiankowa-
nego badania do występujących 
lokalnie obostrzeń, zachowując 
wymogi bezpieczeństwa epi-
demiologicznego. Dlatego też, 
z tego miejsca postuluję do za-
rządów spółdzielni aby prze-
syłały wnioski/zgłoszenia do 
KZRSS Społem, z odpowied-
nim wyprzedzeniem, w celu ich 
ujęcia w harmonogramie lustra-
cji. 

– Z tego wynika, że mimo 
pandemii lustracja spółdzielni 
nadal pełni ważną rolę pomocy 
dla spółdzielni, wskazując im 
zwłaszcza na problemy, które na-
leży rozwiązywać?

– Tak. W związku z realizacją 
zadań ustawowych i statutowych 
przez KZRSS Społem, Zespół 
Lustracji prowadzi na bieżąco 
monitoring w zakresie przestrze-
gania ustawowego terminu pod-

dawania się lustracji przez spół-
dzielnie zrzeszone. W wyniku 
tych działań wysyłane były pisma 
do spółdzielni przypominające 
o obowiązku poddania się bada-
niu lustracyjnemu stosownie do 
w/w przepisów. 

Lustracja pełni bardzo ważną 
funkcję dla działalności spół-
dzielni, ze szczególnym uwzględ-
nieniem instruktażu i doradztwa. 
System lustracji stoi na straży 
przestrzegania prawa, stanowiąc 
zorganizowaną formę kontroli 
działalności spółdzielni przez jej 
członków, gdyż działa w imie-
niu i na rzecz interesów człon-
ków spółdzielni. Tak ważne 
zadanie jest realizowane przez 
doświadczony zespół etatowych 
lustratorów KZRSS Społem 
wspomaganych równie dobrze 
przygotowaną kadrą lustratorów 
zewnętrznych. 

– Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał:
DARIUSZ GIERYCZ 

Rozmowa z dyrektorem Zespołu Lustracji 
Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem  
– RAFAŁEM PŁOSKIM

dla ewy
uDokończenie ze str. 1

Lustracja podczas
epidemii
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W sklepach „Społem” 
można usłyszeć 
„dzień dobry” i ujrzeć 

uśmiech na twarzy ekspedient-
ki. Miła i familijna atmosfera 
w każdej placówce to już nor-
ma. Tak samo, jak pojemnik na 
płyn lub automat do dezynfek-
cji rąk w sklepie. W większości 
sklepów zbiorniki są odpowied-
nio napełnione lub na bieżąco 
uzupełniane, a klienci i pra-
cownicy noszą maski lub przy-
łbice. To wnioski, które można 
wysnuć na podstawie wizyty 
w kilku sztandarowych skle-
pach „Społem” w Warszawie. 

Żoliborz

Flagową placówką WSS Żoli-
borz jest sklep Merkury przy 

ul. Juliusza Słowackiego, który 
odwiedziłem korzystając z jed-
nego z niewielu słonecznych dni 
w lutym. Klientów już z dale-
ka do sklepu zaprasza ogromny 
czerwony neon z logo „Społem”. 
Sklep znajduje się w wieżowcu, 
w którym siedzibę ma WSS Żo-
liborz. Jest bardzo widocznym 
miejscem i każdemu z pewnością 
bardzo łatwo do niego trafić. Gdy 
klienci wchodzą do środka, mają 
do wyboru dział spożywczy na 
parterze i przemysłowy na pię-
trze.

Alejki w sklepie są oznaczone, 
dzięki czemu klienci nie gubią się 
między półkami. Do tego wszyst-
kie towary są porządnie ułożone, 

a wszelkie promocje widocznie 
oznaczone. Duże zainteresowa-
nie wzbudza stoisko z pachną-
cymi rybami, a także kolejne – 
z serami. Widać, że wzięcie mają 
szczególnie sery kozie. Warto 
także spróbować specjałów, które 
oferowane są na wyspie mięsnej, 

w szczególności wędlin, kiełbas 
i różnych innych mięs. Za kasami 
znajdują się parapety, na których 
można spakować zakupy, czy 
usiąść i chwilę odpocząć. Tak też 
uczyniłem, dzięki czemu mogłem 
przysłuchać się rozmowom, które 
klienci toczyli z ekspedientkami.

W czasie tych kilku rozmów, 
które usłyszałem, na pierwszy 
plan rzucała się panująca w skle-
pie familiarność. Klienci znają 
się ze sprzedawczyniami. Często 
rozmawiają z nimi na prywatne 
tematy. Pracownice oprócz roz-
mów, z uśmiechem na twarzy, 
pomagają w wyborze sklepowych 
specjałów i polecają świeże no-
wości. Do tego warto zaznaczyć, 
że w sklepie zachowywane są 
wszelkie obostrzenia sanitarne. 
Pracownicy i klienci mają zało-
żone maseczki, przy wejściu zaś 
umieszczone są dozowniki z pły-
nem antybakteryjnym.

Wola

Co prawda płyn dezynfekują-
cy był, jednak pani stojąca za 

ladą, choć osłonięta płytą pleksi, 
nie miała na twarzy założonej 
maseczki. To główny i w sumie 
jedyny zarzut, jaki można mieć do 
sklepu Społem znajdującego się 
na rogu Jana Pawła i Solidarno-
ści. Placówka położona w samym 
sercu Warszawy, jest jej charak-
terystycznym elementem. Kto 
bowiem z nas nie kojarzy tego 
sklepu, który w tym miejscu go-

ści klientów od kil-
kudziesięciu lat. Hi-
storyczne miejsce 
idzie jednak z du-
chem czasu, o czym 
świadczy zamonto-
wany na zewnątrz 
sklepu i przyciąga-
jący uwagę prze-
chodniów ekran 
ledowy, wyświetla-
jący reklamy prze-
różnych produktów.

Wchodząc do 
środka klienci mogą 
przystanąć przy 
ściance z ogłosze-
niami. Na niej znaj-
dowało się kilka 
cennych informa-
cji, chociażby na-
kaz noszenia przez 
klientów maseczek, 

czy zachowywania odległości 
w kolejce do kasy, a także pla-
kat reklamowy oferty specjalnej 
– przy zakupie określonej ilości 
wędliny, maseczka ochronna gra-
tis! „Kup minimum 300 g wędlin 
z serii „OD KRAKUSA”, a otrzy-
masz maseczkę bawełnianą Mor-

liny” – brzmiało hasło reklamowe 
umieszczone na plakacie. Muszę 
przyznać, że to bardzo ciekawa 
i zachęcająca promocja. Przy sa-
mym wejściu była też cała roz-
piska znajdujących się w sklepie 
działów i branż, które wchodząc 
do środka były dodatkowo ozna-
czone dużymi tabliczkami. Z ko-
lei w dziale z pieczywem znajdo-
wała się ulotka z promocjami na 
bułki i chleby. A na lodówkach 
z mrożonkami przyklejone zosta-
ły kartki z informacją o promocji 
na zupę z soczewicy za 7,99 zł, 
czy kilogram pangi za 10,29.

Co warte zauważenia w sklepie 
na rogu Jana Pawła i Solidarności 
pachniało przyprawą do kurcza-
ka, a także suszonymi grzybami. 
Co prawda w placówce nie grała 
żadna muzyka, ale przy samym 
wejściu wyraźnie dało się usły-
szeć dobiegającą miłą i skoczną 
piosenkę z pobliskiego Bistra 
Kredens. Do skorzystania z jego 
oferty gastro-
nomicznej na 
wynos zachęcał 
także zapach 
świeżo smażo-
nej cebulki oraz 
ustawiony od 
strony Jana Pawła reklamowy 
stojak. Z niego można było do-
wiedzieć się, że tego akurat dnia 
w menu bistro znajdowały się: 
pomidorowa (za 7 zł), flaki (10 
zł), gulasz po węgiersku z ziem-
niakami (19,99 zł), schab z gril-
la z ziemniakami (18 zł), pierś 
ze szpinakiem (18 zł), czy indyk 
pieczony z ziemniakami (18 zł). 
Co również warte zauważenia, 
z drugiej strony stojaka widnia-
ła informacja o tym, że emeryci 
i studenci mają w Bistro Kredens 
zniżkę 10 procent.

Śródmieście

Dosłownie kilkaset metrów 
od tego sklepu znajduje się 

chluba WSS Śródmieście. Hale 
Mirowskie, czyli dwie bliźniacze 
hale targowe wzniesione w War-
szawie na przełomie XIX i XX 
wieku. Od 1974 użytkownikiem 
hali zachodniej jest „Społem” 
WSS Śródmieście, która w 1997 
kupiła budynek. Przyległy teren 
przekazano jej w wieczyste użyt-
kowanie. Obiekt jest doskonale 
widoczny i już z daleka przycią-
ga do siebie piękną architekturą 
i wielkim logo „Społem”. Przed 
halami od lat urzędują kwia-
ciarki, które nawet 
pomimo siarczyste-
go mrozu doradzały 
klientom chcącym 
zakupić kwiaty cię-
te i doniczkowe. We 
wnętrzu hali usytu-
owanych jest wiele 
pomniejszych sklepi-
ków, punktów usługo-
wych i wysepek, ofe-
rujących chociażby 
pieczywo, mięso, czy 
sery. 

Idąc głównym ho-
lem i pomniejszymi 
korytarzykami, mija-
my zarówno wiele do-
zowników z płynem 
dezynfekującym, jak 
także strzałki i znacz-
niki prowadzące do 
samu. Wchodząc do 

społemowskiego sklepu 
możemy zobaczyć tablicę 
informacyjną. A tam trzy 
plakaty. Pierwszy z nich 
zachęca do zakupu pro-
duktów marki „Basia”. 
„Wzmocnij swoją odpor-
ność naturalnymi kiszon-
kami od Basi!” – przyciąga 
dużym hasłem plakat re-
klamujący kiszone ogórki 
i kiszoną kapustę. Obok 
wisiała reklama super ofer-
ty „Społem” na cały mie-
siąc, a w niej promocje na 
serki twarogowe, camem-
berty i mleko. Trzeci pla-
kat to oferta zakupów na 
telefon, oferowanych przez 
„Społem”. „Zadzwoń do 
wybranego sklepu i złóż 
zamówienie do godz. 13, 
a otrzymasz je tego samego 
dnia do godz. 16” – głosi 
plakat. Minimalna kwota 
zamówienia to 50 zł. Pła-
cić można tradycyjnie lub 

zbliżeniowo, a zamówienia reali-
zowane są w promieniu 3 km od 
wybranego sklepu. Sklepy, które 
mają w ofercie zakupy przez te-
lefon to: Sezam Wilanów, Sezam 
Marszałkowska i Hala Mirowska.

Wnętrze sklepu podzielone 
jest na branże, a towary rów-
no poukładane na półkach. Do 
dyspozycji klientów jest stoisko 
piekarnicze, z wyrobami Spół-
dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej, 
przy którym znajduje się ulotka 
informująca o promocji na bułkę 
sznytkę i chleb z ziarnami. Nie-
opodal znajduje się stoisko part-
nerskie z wędlinami marki JBB. 
Ciekawym wyróżnikiem sklepu 
Społem w Halach Mirowskich 
był, może nieco ukryty, ale ni-
gdzie indziej nie spotykany kącik 
„Społem na zdrowie”, czyli spe-
cjalny regał z lekarstwami bez 
recepty, oznaczony szyldem i ha-
słem.

Choć w sklepie nie było akurat 
zbyt wielu klientów, to wszystkie 
kasy pozostawały otwarte. Na 
szczególną pochwałę zasługiwa-
ła ekspedientka z działu mięsne-
go, która poproszona przez star-
szą klientkę, specjalnie opuściła 

swoje stanowisko, by pomóc jej 
w znalezieniu pewnego produktu 
w dziale z nabiałem. Zarówno ta 
ekspedientka, jak i inne pracują-
ce w sklepie osoby, miały twarze 
przysłonięte maseczkami. Podob-
nie jak wszyscy klienci. W części 
sklepowej hali nie grała żadna 
muzyka, lecz w części targowej 
pogrywało skoczne disco polo. 
W Halach Mirowskich unosiło 
się wiele przyjemnych zapachów, 
chociażby przypraw, czy kiszonej 
kapusty.

Mokotów

Miłe zapachy czuć było rów-
nież w Delikatesach Mokpo-

lu przy ulicy Konstancińskiej. 
Placówka znajduje się nieopodal 
targowiska i z daleka zachęca 
kupujących do odwiedzin swoim 
dużym logo. W sklepie znajduje 
się kilka dozowników z płynem 
antybakteryjnym. A panie ekspe-
dientki mają na twarzach zało-
żone maseczki. Podobnie zresztą 
jak klienci. O konieczności za-
słaniania nosa i ust, a także prze-
strzegania społecznego dystansu, 
przypominają wszystkim specjal-
ne ulotki i naklejone plakaty.

W sklepie widać familijną at-
mosferę. Klienci i sprzedawczy-
nie wesoło ze sobą rozmawiają. 
Zauważyłem nawet pewną scenę, 
gdy jedna z ekspedientek podpo-
wiadała starszej klientce, która 
z wędlin w promocyjnej cenie 
jest najsmaczniejsza. Panie przy 
kasach były uśmiechnięte i rów-
nież zagadywały stałych klien-
tów. W Mokpolu widać było rów-
nież podział na branże, a kolejne 
działy sklepu były odpowiednio 
oznaczone, z kolei towary na pół-
kach równo ustawione. Klientów 
do zakupów zachęcają tam pla-
katy z promocjami. A na ladzie 
widziałem… egzemplarz „Społe-
mowca Warszawskiego”.

Co warte również podkreślenia, 
w sklepie przy ulicy Konstanciń-
skiej słychać przyjemne tło mu-
zyczne. Spokojna muzyka może 

Tajemniczy  klient x 7
Jednak trzeba wybrać – albo „kiszonki od Basi”, 
albo na dalszym planie nieco zasłonięte „zakupy 
na telefon”?… 

Niefortunnie, dokładnie zatarasowany wózkami trans-
portowymi dostęp do regału „SPOŁEM na zdrowie”. 

Przypomnienie o obowiązku używania rękawiczek... 

Dla Ewy
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złagodzić nastroje co niektórych 
klientów, zwłaszcza w tak cięż-
kim i nerwowym okresie jak 
pandemia koronawrusa. Ci, któ-
rym muzyka nie pomaga, mogą 
zawsze spróbować ukoić swoje 
nerwy zakupując wyśmienite al-
kohole, które dostępne są w tzw. 
piwniczce win. Na łasuchów 
z kolei czeka wyspa mięsna.

Lubelska

Flagowy sklep Spółdzielni Pie-
karsko-Ciastkarskiej znajduje 

się na ulicy Lubelskiej, ale z wej-
ściem od Grochowskiej. Na jego 
tyłach jest wielki zakład ciastkar-
ski, z którego wyroby trafiają do 
punktów SPC w całym mieście, 
a potem do wielu domów war-
szawiaków. Do sklepu trafiłem 
chwilę po godzinie 18. Widząc 
na drzwiach informację, że czyn-
ny jest do 18. zmartwiłem się, że 
nie zostanę już obsłużony. Nic 
bardziej mylnego. Pani ekspe-

dientka, miła i uprzejma kobieta, 
pozwoliła mi wybrać firmowe 
specjały i chwilę zastanowić się 
nad zakupami. Co więcej, sklep 
po mnie odwiedziła jeszcze mat-
ka z dzieckiem, którym pracow-

nica SPC, śmiejąc się od ucha do 
ucha, zachwalała przepyszne cia-
steczka i obfite torty. 

Oczywiście wszelkie zasady 
rygoru sanitarnego są tam prze-
strzegane, a co również jest war-
te zaznaczenia, w sklepie było 
bardzo dobre oświetlenie. Jasne 
pomarańczowe światło, w połą-
czeniu z dużymi witrynami i wiel-
kimi szklanymi oknami, dawały 
wrażenie bardzo przestronnego 
pomieszczenia. Trzeba przyznać, 
że dzięki temu punkt charakte-
ryzuje się eleganckim designem 
i późnym zimowym wieczorem 
doskonale widać go stojąc nawet 
po drugiej stronie ulicy. 

Praga

Specjalnie na koniec zostawi-
łem Universam Grochowski, 

czyli największy sklep spółdziel-

ni WSS Praga Południe. Wszyst-
kie wcześniejsze sklepy wywar-
ły na mnie bardzo pozytywne 
wrażenie, ale to właśnie sklep 
z Ronda Wiatraczna zasługuje 
na największe pochwały. Jeśli 
ktoś zastanawia się, jak wygląda 
sklep wręcz idealny, to powinien 
przyjść do Universamu Grochow-
skiego. Przed wejściem do części 
spożywczej ustawionych jest tam 
aż siedem dwustronnych stoja-
ków reklamowych, na których 
widnieją plakaty i oferty specjal-
ne. Dodatkowo wewnątrz sklepu 
jest tablica informacyjna z ogło-
szeniami o promocjach, a nawet 
z informacją o wynajmie lokalu 
użytkowego na terenie Universa-
mu. 

Te same informacje ogłasza 
poprzez wewnętrzną radiostację 
miły męski głos. Pomiędzy wy-
powiadanymi przez niego kolej-
nymi ofertami promocyjnymi, 
puszczana jest miła lekka muzy-

ka. W sklepie czuć wiele przy-
jemnych zapachów, chociażby 
suszonych śliwek. Zauważalny 
jest podział na branże z dużymi 
nazwami działów umieszczony-
mi na tabliczkach. Dodatkowo 

na podłodze naklejone są 
znaczniki i różne promo-
cyjne oferty. Z kolei na 
lodówkach z mrożonka-
mi umieszczone są ulot-
ki-katalogi produktowe 
marki Hortex. Również 
w strefie przykasowej 
znajduje się wiele stoisk 
z promocyjnymi produk-
tami.

W sklepie jest kilka 
odrębnych tematycznych 
działów. Jest chociażby 
bardzo duże pomieszcze-
nie zaadaptowane na po-
trzeby działu alkoholowe-
go. Stoisko z pieczywem 
ma także kilka alejek 
i dużą witrynę z apetycz-
nymi ciastami. W sklepie 
jest także mięsna wy-
spa. Co bardzo ciekawe, 
a czego nie widziałem 
w żadnym innym sklepie 
„Społem”, jest odrębny 

duży dział przeznaczony dla na-
szych pupili. Przestronny lokal 
oferuje klientom wybór nie tylko 
karm dla psów, czy kotów, a na-
wet przeróżne zabawki dla zwie-
rząt. Ten dział może przypaść 
do gustu także… dzieciom. Dla-
czego? Ponieważ na jego środku 
ustawiona jest zabawkowa buda 
z wielkim pluszowym pieskiem, 
którego można pogłaskać. 

Jeśli chodzi o pracowników, 
to wszyscy mają założone ma-
seczki. Na bieżąco też uzupeł-
niają dozowniki na płyn anty-
bakteryjny. Pomimo późnej pory 
i niezbyt dużej liczby klientów, 
pracownicy zadbali o otwarcie 
dużej ilości kas. Moją uwagę 
przykuła też pracownica z dzia-
łu piekarniczego, która gdy za-
uważyła, że jedna z klientek ma 
problemy z poprawnym zapyta-
niem w języku polskim o dany 

produkt, czy promocję, zaczęła 
jej tłumaczyć i udzielać porad 
w języku rosyjskim. Po zrobieniu 
zakupów w części spożywczej 
można usiąść i w spokoju spako-
wać je na ustawionych za kasami 
ławeczkach. Potem można udać 
się piętro wyżej, gdzie umiejsco-
wiony jest dział przemysłowy, 
na wejściu którego znajduje się 
plakat informujący o promocji 
na ręczniki. W środku zaś unosi 
się niezwykle przyjemny zapach 
markowych mydeł. 

Na koniec ostatnia rzecz, któ-
rą warto podkreślić. Universam 
Grochowski idzie z duchem cza-
su i zwraca uwagę na wszelkie 
nowinki z całego świata i pa-
nujące obecnie trendy. Ostatnio 
bowiem w wielu mediach głośno 
było o Chińskim Nowym Roku 
– najważniejszym święcie w tra-
dycyjnym kalendarzu chińskim, 
przypadającym 12 lutego. Uni-
versam nie przeszedł koło tego 

głośnego wydarzenia obojęt-
nie. W niedalekiej odległo-
ści od kas ustawiono bowiem 
specjalne stoisko w kształ-
cie tradycyjnego chińskiego 
domku. Można było z niego 
zapakować do koszyka wiele 

produktów używanych w kuchni 
azjatyckiej. Co więcej, każdy za 
darmo mógł się zaopatrzyć rów-
nież w małą książeczkę z przepi-
sami. Brawo!

Ochota

Hale Banacha mieszczą się 
u zbiegu ulic Grójeckiej 

i Opaczewskiej na warszawskiej 
Ochocie, do czego nieco nawią-
zuje hasło „Z ochotą na zakupy” 
widniejące pośrodku dużego pod-
świetlonego logo, już z daleka 
zapraszającego przechodniów na 
zakupy. Hale Banacha wybudo-
wano w roku 1982 w centralnej 
części targowiska, które istniało 
już od 1917 roku. Hala zachodnia 
to hala spożywcza, a wschodnia 
to hala przemysłowa. Większość 
ich powierzchni to typowe sa-
moobsługowe supermarkety, ale 
w ich obrębie znajdują się rów-
nież mniejsze stoiska handlowe 
i usługowe. Tuż obok znajdują 
się miejsca ważne historycznie: 
Pomnik Barykada Września oraz 
tablica projektu 
Karola Tchorka, 
u p a m i ę t n i a j ą c a 
ofiary rzezi Ochoty. 
W pobliżu zacho-
wano również frag-
menty bruku.

Na elewacji hali 
zachodniej znajdu-
je się wielki pla-
kat zachęcający 
do skorzystania 
z oferty e-zakupów. 
Są też pomniejsze 
reklamy promocyj-
nych produktów. 
Te znajdują się 
również od razu po 
wejściu do obiek-
tu. Co ciekawe, 
na klientów cze-
kają też szafeczki 
z kluczami, do któ-
rych na czas zaku-
pów można scho-
wać swoje rzeczy. 
W sklepie słychać 
głośną i skocz-

ną muzykę, przerywaną co raz 
ogłoszeniami i komunikatami. 
Te, które udało mi się usłyszeć 
dotyczyły przeważnie zasłania-
nia ust i nosa oraz przestrzegania 
dystansu społecznego, ale sły-
chać było także zaproszenie do 
skorzystania z oferty znajdują-
cej się przy samym sklepie mini 
pizzerii, która oferowała nie tyl-
ko pizze, ale także hot dogi oraz 
pieczone kurczaki. Obok pizze-
rii, z której dochodzą przepysz-
ne zapachy, znajdują się stoiska 
z alkoholem oraz z tortami, cia-
stami i ciasteczkami. 

Wchodząc do środka marketu 
możemy zaopatrzyć się w ga-
zetki cenowe, które wyłożone są 
na stojakach. Następnie mijamy 
dystrybutor z płynem antybak-
teryjnym. Co od razu rzuciło 
się w oczy, to bardzo duża licz-
ba pracowników krzątających 
się po sklepie. Wszyscy ubra-
ni w jednolite czerwono-żółte 
stroje. Niektórzy wykładali to-
wary na półce, inni obsługiwali 
klientów, inni z nimi rozmawiali 
i pomagali. W sklepie wszystkie 
działy były odpowiednio ozna-
czone, a towary bardzo dokładnie 
ułożone. Szczególnie widoczne 
to było na dziale z warzywami 
i owocami. Przyzwyczajony bo-
wiem jestem do supermarketów 
i dyskontów, gdzie wiele pro-
duktów porozrzucanych jest bez 
ładu i składu. W Halach Banacha 
natomiast panował idealny po-
rządek. A wśród kolejnych ale-
jek były wystawione frontem do 
klienta wyspy z promocyjnymi 
produktami.

Szczególnie ciekawy był dział 
z mięsem i serami, który charak-
teryzował się długą na kilkadzie-
siąt metrów szklaną ladą z płytą 
pleksi, za którą pracownicy w ma-
seczkach i rękawiczkach podawa-
li klientom świeże mięsa, wędliny 
i sery. Właśnie w dziale z serami 
spotkała mnie ciekawostka. Na 
ścianie wisiała bowiem dużych 
rozmiarów tablica z narysowaną 
tabelką i opisem, w jaki sposób 
należy dobierać sery do konkret-
nych potraw. Jednak prawdziwą 
furorę w Halach Banacha robi ich 
własna wędzarnia.

Wędzarnia pojawiła się 
w obiekcie w ubiegłym roku, 
o czym informowaliśmy na ła-
mach „Społemowca Warszaw-
skiego”. Piec jest pewnym ewe-
nementem, nie jest bowiem na 
drewno, ale jest w nim dym 
wędzarniczy. Dzięki temu czuć 
przyjemny zapach tradycyjnych 
wędzonek. Dodatkowo piec usta-
wiony jest frontem do klienta. 
Widać więc cały proces wędzenia 
mięsa. Klienci to doceniają, bo do 
stoiska wędzarniczego ustawiają 
się kolejki osób przyciągniętych 
aromatem mięsa. Nie ukrywam, 
że w tym miejscu spędziłem 
najwięcej czasu, przyglądają 
się procesowi wędzenia szynek, 
schabów, boczków i kiełbas. Nie 
mogłem sobie oczywiście od-
mówić ich zakupu. W szczegól-
ności zasmakowała mi kiełbasa 
gospodarza. Swoim smakiem 
przypomniała mi o mojej rodzin-
nej miejscowości pod Lublinem, 
gdzie tata co tydzień w małym 
wiejskim sklepiku kupował całe 
kilogramy swojskiej kiełbasy. 
Kiełbasę zjadłem z wielkim sma-
kiem i niemałą tęsknotą za ro-
dzinnymi stronami. 

Uśmiech

Wszystkie odwiedzone prze-
ze mnie sklepy „Społem” 

mogły poszczycić się wieloma 
udanymi przedsięwzięciami, pro-
mocjami, czy specjalnymi ofer-
tami. Co bardzo ważne w obec-
nych czasach, przestrzega się tam 
obostrzeń i rygorów sanitarnych. 
Jednak co chyba najważniejsze, 
to że w każdym ze sklepów klient 
mógł liczyć ze strony pracowni-
ków na pomoc, dobre słowo, czy 
serdeczny, choć „zamaskowany” 
uśmiech. A jak pokazują badania, 
które jakiś czas temu zrealizowa-
ła firma Daymaker, uprzejmy eks-
pedient w bardzo dużym stopniu 
zwiększa szansę na to, że klient 
zrobi większe zakupy.

MATEUSZ DAMOŃSKI

Tajemniczy  klient x 7

Efektowna ekspozycja produktów orientalnych z przepi-
sami kulinarnymi. 

Promocja wypieków SPC „Prosto z pieca” na 
właściwym miejscu. 

Dla Ewy
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Działalność społeczno-sa-
morządowa od samego 
początku istnienia „Spo-

łem” wpisana jest w działania 
na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnych. Obecnie przeplata 
się ona, z jakże bliską strategią 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Warszawskie spół-
dzielnie spożywców pielęgnu-
jąc tradycje, dbają o to, by być 
bliżej ludzi i lokalnych spraw. 
Pandemia COVID-19 okazała 
się dla spółdzielni bezwzględ-
nym testem na spójność między 
deklarowanymi i głoszonymi 
wartościami, a oczekiwanym 
przez społeczności lokalne dzia-
łaniem. 

Niestety nie wszystkie war-
szawskie spółdzielnie „Społem” 
poradziły sobie z działalnością 
społeczno-samorządową, gdyż 
boleśnie odczuły finansowe skut-
ki koronakryzysu. A nawet, jeśli 
coś w temacie drgnęło, to mno-
gość spraw bieżących, także tych 
pandemicznych spowodowała, 
że w słuchawce podczas sonda-
żu usłyszałam: „Nie ma się czym 
chwalić”. Nie do końca dam tej 
wypowiedzi wiarę, zbyt dobrze 
znam spółdzielcze środowisko 
i ludzi społecznie zaangażowa-
nych.

Spółdzielnia Piekarsko
-Ciastkarska w mailu do re-
dakcji pisze: „Angażujemy się 
w działania o charakterze spo-
łecznym. Na stałe wspieramy 
lokalne hospicja, jadłodajnie, 
ośrodki Monaru, lokalne świetlice 
i ośrodki pomocy dzieciom. Rok 
2020, który upłynął w obliczu 
wybuchu pandemii również był 
dla nas aktywny pod względem 
pomocy potrzebującym. Zaanga-
żowaliśmy się w ogólnopolską 
akcję #pomocdlamedyka i przez 
kilka tygodni dostarczaliśmy do 

szpitala przy ul. Wolskiej nasze 
drożdżówki. Był to ważny dla nas 
ukłon w stronę tych, którzy wal-
czą każdego dnia o nasze zdrowe. 
W minionym roku również pod-
jęliśmy wyzwanie w ramach akcji 
#gaszynchallenge i wsparliśmy 
finansowo leczenie dziewczyn-
ki chorej na SMA. Od kilku lat 
uczestniczymy również w życiu 
lokalnej społeczności, angażując 
się jako sponsor siatkarek klubu 
Legionovia. 

Kolejnym, niezmiernie waż-
nym aspektem działań w ra-

mach działań CSR jest odpowie-
dzialność wobec środowiska 
naturalnego. Zdecydowanie 
ograniczyliśmy opakowania pla-
stikowe w naszych sklepach. Do 
biurowców zakupiliśmy odpo-
wiednio oznakowane pojemniki 
do segregacji śmieci – osobno 
plastik, szkło, papier i pozosta-
łe odpady. W biurowcu przy ul. 
Krakowiaków, zamontowaliśmy 
panele fotowoltaiczne. Dbamy 
również o naszych pracowników. 
Opracowaliśmy politykę ochro-
ny danych osobowych i prywat-
ności pracowników. Wypłacane 
są świadczenia socjalne oraz 
dofinansowania do wycieczek. 
Kolejną formą wywiązywania 
się z norm społecznej odpowie-
dzialności biznesu jest wspieranie 
młodych ludzi w trakcie ich na-
uki, np. przez stworzenie możli-
wości odbycia praktyk”. 

„Społem” WSS Praga Po-
łudnie, tak jak w poprzednich 
latach, również w 2020 r. konty-
nuowała współpracę z Fundacją 
„Dziecięcy Kolorowy Świat Ma-
rzeń” ustawiając skarbony przy 
kasach do zbiórki pieniędzy na 

rzecz jej podopiecznych. Udziela-
ła wsparcia dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, osieroconej, 
dla chorych i rodzin wielodziet-
nych znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Wspierała fi-
nansowo Fundację „Avalon” oraz 
Fundację „Serce dla Maluszka”, 
pomagające dzieciom przewlekle 
chorym, by mogły być aktywne. 
Popierała wszelkie działania, pro-
mując edukację i aktywność spor-
tową młodzieży. Na stałe współ-
pracuje z Parafialnym Zespołem 
Caritas – prowadząc zbiórkę 

żywności pod hasłem: „Pomaga-
my z Radością”. 

Klienci bardzo solidaryzują się 
z osobami potrzebującymi po-
mocy – szczególnie w czasie za-
grożenia pandemicznego. W ko-
szach ustawionych przy kasach, 
w dużych ilościach przekazali 
zakupione artykuły z przeznacze-
niem na paczki świąteczne. Jednak 
w związku z panującą pandemią 
oraz w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo swoich seniorów, dzia-
łalność samorządowa w 2020 r. 
została ograniczona. Zawieszone 
zostały wszelkie spotkania. Z se-
niorami utrzymywany jest kontakt 
telefoniczny, a najbardziej potrze-
bującym udzielane jest wsparcie. 
W okresie Świąt Bożego Narodze-
nia członkowie Koła Spółdzielców 
działającego na terenie spółdzielni 
otrzymali życzenia świąteczne 
oraz karty podarunkowe.

„Społem” WSS Żoliborz rów-
nież informuje, że okres pandemii 
rzutował na ograniczenie kontak-
tów z Seniorami, jak również na 
ograniczenie działalności chary-
tatywnej. Jednakże w roku 2020 
Spółdzielnia wydawała obiady 

osobom ubogim w warunkach 
umowy z m.st. Warszawa. Na 
rzecz społeczności lokalnej we 
współpracy z Kościołem wydano 
100 paczek osobom o zagrożonej 
egzystencji finansowej. 

Spółdzielnia „Hale Banacha” 
skupiła się w roku 2020 głównie 
na wsparciu członków Spółdziel-
ni, przyznając im talony finan-
sowe. Jednak na przestrzeni lat 
Spółdzielnia bardzo angażowała 
się w szeroko zakrojoną pomoc 
na rzecz ochockiej społeczności. 

S p ó ł d z i e l -
nia Spożywców 
Mokpol postawiła 
na stały kontakt ze 

swoimi seniorami, gdyż ostat-
nim w realu spotkaniem był zor-
ganizowany Tłusty Czwartek. 
Ale to nie wszystko, przez cały 
rok udzielała wsparcia dzieciom 
z TPD Mokotów. 

„Społem” WSS Śródmieście 
w minionym roku nie zapomnia-
ła o potrzebach i oczekiwaniach 
swojego otoczenia społecznego, 
ze szczególną uwagą na senio-
rów, którzy z okazji Dnia Se-
niora otrzymali życzenia oraz 
talony finansowe. I choć Koło 
Spółdzielców zawiesiło swą 
działalność, nie zawiesiło mię-
dzyludzkich kontaktów. Śród-
miejska Spółdzielnia w różnoraki 
sposób wsparła m.in.: ZSS nr 85, 
SOSW dla Dzieci Słabowidzą-
cych, Samorząd Przewodników 
Turystycznych PTTK, Żolibor-
skie Stowarzyszenie Dom-Rodzi-
na-Człowiek, KARAN, UNICEF, 
Warszawsko-Mazowiecki Spor-
tów Gimnastycznych, Teatr za 
Jeden Uśmiech, Stowarzyszenie 
Geografów Polskich i Przyjaciół 
Geografii, Fundację Widzimy 
Inaczej oraz ZSS nr 105, w któ-
rym działa SU „Pychotka”. 

Spółdzielnia umożliwiła 
uczniom ze Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy roz-
poczęcie we wrześniu 2020 r. 
praktyk w Hali Mirowskiej i Se-
zamie w Centrum Marszałkow-
ska. W śródmiejskich placów-
kach umieszczone są skarbony 
na datki finansowe dla fundacji 
i komitetów społecznych. Mimo 
pandemii, przy zachowaniu 
wszelkich obostrzeń prowadzo-
na była przedświąteczna zbiórka 
produktów dla najbardziej potrze-
bujących.

Czas pandemii zmienił wa-
runki i optykę, jednak nie 
zmienił wrażliwości, dlatego 
społemowskie Spółdzielnie są 
w stałym kontakcie z seniora-
mi, organizacjami non profit 
oraz placówkami oświatowymi 
i kulturalnymi. Wiele z nich 
w minionym roku podjęło rów-
nież wyzwanie w ramach akcji 
#gaszynchallenge, wspierając 
finansowo leczenie maluchów 
chorych na SMA. I choć nie 
wszystkie spółdzielnie wzięły 
udział w sondażu lub zdaw-
kowo podzieliły się społeczny-
mi działaniami, to uważam, 
że wszystkie w miarę możli-
wości podołały pandemicznej 
sytuacji, szybko weryfikując 
dotychczasową strategię spo-
łecznej odpowiedzialności, do-
stosowując charakter działań 
do ograniczeń nowego reżimu 
sanitarnego. Serdecznie dzięku-
jemy za udział w sondażu. 

Sondaż przeprowadziła:
DANUTA BOGUCKA

Był rok 1961, kiedy przy 
ogromnym wsparciu 
i zaangażowaniu ówcze-

snego prezesa PSS w Otwocku 
Henryka Jarzyńskiego, powstał 
klub motocyklowy Zryw PSS 
Społem. Założycielem klubu 
przy otwockiej Spółdzielni był 
Ignacy Jeż, a wśród pierwszych 
członków kroniki wymieniają 
także: Tadeusza Kuźmińskiego, 
Henryka i Stanisława Kwiat-
kowskich, Bogdana Sidorona, 
Janinę Grzegrzółkę, Tadeusza 
Basiaka, Jerzego Kosickiego, 
Zofię i Romana Berażyńskich, 
Kazimierza Rudasia, Danutę 
Jaworską, Tadeusza Kluczyka, 
pana Floriańczyka (nieznanego 
z imienia) i Henryka Jarzyń-
skiego – prezes PSS w Otwocku.

Według Michała Ostrow-
skiego, pseudonim „Ostry” – 
jednego z założycieli obecnego 
klubu, który opracowuje kronikę 

Zrywu, to dzięki wsparciu PSS 
Społem odbywały się szkolenia 
z techniki jazdy, głównie na roz-
ległych polanach przylegających 
do rzeki Świder. Głównym or-
ganizatorem i siłą napędową był 
wspomniany już prezes Henryk 
Jarzyński, człowiek o niespo-
żytej energii. Jeżdżący wtedy na 
jawach 350 i 250, junakach, mo-
tocyklach marek MZ, CZ, WFM, 
Pannonia czy Iż motocykliści 
klubu Zryw odnosili wiele suk-
cesów na imprezach sportowych 
w Polsce. Sami, również orga-
nizowali różnego rodzaju wyda-
rzenia. Członkowie Zrywu mieli 
własne barwy, proporce, stroje 
i logo z nazwą klubu na piersi, co 
udało się częściowo odtworzyć 
na podstawie starych fotografii. 
Niestety czarno-białe zdjęcia nie 
pozwalają na odtworzenie ory-
ginalnych kolorów. Pojawiła się 
nawet opinia, jednak nie pewna, 
że był tam motyw tęczy, który 

znajdował się też w logo PSS 
Społem.

We wspomnieniach Teresy 
Floriańczyk – ówczesnej prze-
wodniczącej Rady Zakładowej 
przy PSS w Otwocku zamiesz-
czonych w publikacji „XX le-
cie PSS „Tęcza” w Otwocku 
1944-1964” odnalezionej w Izbie 

Pamięci w siedzibie „Społem” 
WSS Śródmieście przy ul. Nowy 
Świat 53 przeczytać można m.in.: 
„Wówczas to kilku miłośników 
sportu motorowego zainicjowało 
utworzenie klubu motocyklowego. 
Przy materialnej pomocy Rady 
Nadzorczej PSS zorganizowaliśmy 
kurs samochodowo-motocyklo-
wy, na którym amatorskie prawo 
jazdy zdobyło 60 pracowników 
i członków PSS. Zorganizowano 
klub motorowy w liczbie 35 osób, 
który w latach 1960-1963 prowa-
dził swą działalność sportowo-tu-
rystyczną”. W poszukiwania osób 
mogących potwierdzić tamte wy-
darzenia oraz materiałów związa-
nych z działalnością klubu Zryw 
włączyła się Jadwiga Studzińska 
– obecna prezes „Społem” PSS 
w Otwocku.

W roku 1998 w głowach kilku 
lokalnych motocyklistów zrodził 

się pomysł zrzeszenia, jednak 
nie miała to być kontynuacja hi-
storycznego klubu, gdyż żaden 
z nich nie wiedział o jego istnie-
niu. Przyjmując nazwę Wamper 
uczestnicy organizowali głów-
nie wspólne wyjazdy na zlo-
ty. W roku 2003, już oficjalnie 
powstał klub WOT, który wziął 
nazwę od lokalnych numerów 

rejestracyjnych. Przełomowym 
momentem był jednak rok 2007, 
kiedy to klub odwołując się do 
genezy powstania, przemianował 
się na Zryw. Wtedy też przystąpił 
do grona klubów kongresowych, 
czyli akceptowanych przez Kon-
gres Polskich Klubów Motocy-
klowych, co otworzyło nowy roz-
dział w historii klubu i dało mu 
prestiżowy status klubu MC.

Otwocki klub motocyklowy 
mocno angażuje się w działalność 
charytatywną. Motocykliści na 
przełomie lat zrobili bardzo wie-
le na rzecz lokalnej społeczności 
wspierając m.in.: Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczego 
w Świdrze, ośrodek „Jędruś” 
w Józefowie, Ognisko „Dziad-
ka” Lisieckiego w Świdrze oraz 
domy dziecka. Członkowie klubu 
biorą aktywny udział w gminnych 
imprezach, organizując pokazy 

pierwszej pomocy. Z zaangażo-
waniem uczestniczą w finałach 
WOŚP i koncertach charytatyw-
ne. Zryw zainicjował też na swo-
im terenie słynną akcję Motoser-
ce, podczas której organizowana 
jest zbiórka krwi.

Z okazji 60. rocznicy za-
łożenia klubu Zryw – orga-
nizacja, wyróżniona została 
specjalną uchwałą rady miej-
skiej w Otwocku o ustanowie-
niu roku 2021 Rokiem Klubu 
Zryw. W związku z tym na tere-
nie Otwocka będą organizowane 
liczne spotkania, eventy i wysta-
wy prezentujące historię klubu, 
jego związki z miastem i lokalny-
mi organizacjami.

Ps. Drodzy Czytelnicy! Zryw 
MC Poland poszukuje wszelkich 
informacji i archiwaliów zwią-
zanych nie tylko ze swoim hi-
storycznym poprzednikiem, lecz 
także lokalnym motocyklizmem 
jako takim. Bezcenne będą 
wszelkie wspomnienia, opowie-
ści, dokumenty, fotografie i inne 
pamiątki. Zostaną one oczywi-
ście zwrócone właścicielom, ale 
wcześniej za ich zgodą będą sko-
piowane, by wzbogacić klubowe 
archiwum. Można w tej sprawie 
dzwonić pod numer 518 99 07 
07 lub pisać na adres zrywmc@
wp.pl.

DANUTA BOGUCKA

Społemowski Zryw

Dla Ewy

Mimo pandemii
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Jeśli ktoś mniema, że rekla-
ma jest po to by informo-
wać o nowych produktach 

i usługach powinien stanąć na-
tychmiast do konkursu o mia-
no idealisty roku. Taki mocny 
i bezpośredni cios wyprowadza 
w naszą stronę Alicja Kule-
szyńska w pierwszym akapicie 
swojej książki „Konsumencie! 
Kupuj świadomie”. Pozycja to 
króciutka, zawarta na trochę 
ponad stu stronach, nie obar-
czona naukowymi odnośnikami 
i masą przypisów. Wykład jest 
jednak niezwykle klarowny, 
napisany z przyjemnością przy-
swajanym językiem, z dużą lek-
kością i zaskakującymi trafnością 
porównaniami. Czyta się to lekko 
i przyjemnie

Zaczynamy od zrozumienia 
czym dziś jest reklama. Jej naj-
ważniejsza funkcja to nakłania-
nie. Aby jednak nakłonić konsu-

menta do pożądanego zachowania 
reklama musi być najpierw za-
uważona. Gdy to się stanie, sta-
ra się zagrać na naszych czułych 
strunach. Tych mamy wiele – nie-
zrealizowane marzenia, zaległe 
sprawy, ambicje, słabostki, kom-
pleksy. I teraz reklama przystę-
puje do obiecywania, że przed-
stawiany przez nią produkt jest 
właśnie tym czego potrzebujemy. 
Czarodzieje promocji 
dopadają nas w domu 
poprzez media, w dro-
dze do pracy z bilbor-
dów, rano, w południe 
i wieczorem, w świątek i piątek. 
Na wszechobecność ich działań 
nie mamy wpływu. Możemy tyl-
ko się na nie uodpornić. Jak? Da-
lej czytajmy właśnie o tym.

Najpierw więc uczymy się 
rozróżniać reklamę emocjonal-
ną, pomijającą rzeczową argu-
mentację, od reklamy racjonal-
nej odwołującej się do rozsądku. 
Potem poznajemy rolę czynnika 
psychologicznego spełniające-
go niebagatelną rolę w procesie 

przechytrzenia odbiorcy. Rzecz 
sprowadza się do tego by pomimo 
niechęci konsumenta do reklamy 
i ignorowaniu jej przekazu zosta-
wić założony ślad w jego umyśle. 
Granie na emocjach nabywcy to 
kolejna metoda krępowania woli 
klienta. Z tego też wynika, że róż-
ny przekaz kierowany jest do róż-
nych grup wiekowych czy zawo-
dowych. Wiedząc o tym starajmy 

się przy decyzjach nabywczych 
dać sobie czas. Nim zapłacimy 
pomyślmy czy potrafimy wskazać 
źródło wyższości danego produk-
tu nad setkami innych mu podob-
nych i pamiętajmy, że odsunięcie 
w czasie decyzji zwiększa szan-
se na to, że zostanie ona podjęta 
przy minimalnym udziale emocji 
za to z odwołaniem się do dojrza-
łej oceny sytuacji.

Twórcy reklam znają naszą 
psychikę czasem lepiej niż nie-

jeden medyk. Wiedzą jakie ogra-
niczenia postrzegania ma ludzkie 
oko, na której części obrazu kon-
centruje się wzrok, dlaczego nasz 
system percepcyjny lubi uzupeł-
niać niedokończone schematy. 
Potrafią uderzyć w pamięć senso-
ryczną zapisującą bodźce na uła-
mek sekundy, wykorzystać przej-
ście od pamięci krótkotrwałej do 
długotrwałej. Wiedzą, że konsu-

ment wcale nie musi zachowy-
wać się logicznie. Wystarczy, że 
jakiś produkt zaspokaja potrzeby, 
z których taka osoba nawet nie 
zdaje sobie sprawy. Należy więc 
u nabywcy wytworzyć poczucie 
dyskomfortu wywołanego bra-
kiem tego, co właśnie oferuje mu 
reklama.

Metodami złowienia klienta 
są kolory stosowane w reklamie 
(np. żółty budzi u niezdecydowa-
nych chęć spróbowania czegoś 

nowego), rozmieszczenie towa-
rów na stoiskach, odwołanie się 
do seksapilu, humoru, a czasem 
lęku i szoku, sztuczki z opa-
kowaniem, skalkulowane psy-
chologicznie ceny, pozorowane 
przeceny. Książka Alicji Kule-
szyńskiej pokazuje nam te me-
chanizmy, dając szansę łatwiej-
szego ich rozpoznania. Z taką 
wiedzą możemy śmiało powie-
dzieć – nie z nami te numery… 
reklamo. 

Dlaczego w Biblioteczce han-
dlowca umieściłem pozycję sta-
nowiącą przecież oręż w ręku 
konsumenta przygotowujący go 
do walki z handlowcem właśnie? 
– Po pierwsze po to, by zdawać 
sobie sprawę z tego co druga stro-
na wie o naszych metodach, po 
drugie zaś dlatego, że handlowcy 
też są konsumentami i niech rękę 
wzniesie ten z nas, który nigdy 
nie uległ potędze reklamy i nigdy 
nie kupił czegoś absolutnie mu 
niepotrzebnego. 

JAROSŁAW ŻUKOWICZ

Rozsądek czy emocje

BiBlioteczka
handlowca

15 lutego br. ukazał się 
Biuletyn Informacyj-
ny KZRSS Społem nr 

1/2021, a w nim wiele intere-
sujących wiadomości. Opubli-
kowano w nim m.in. uchwały 
Rady Nadzorczej Związku z 10 
grudnia ubr., a wśród nich po-
twierdzającą wygaśnięcie man-
datu członka Rady zmarłego 
prezesa PSS Płock Krzysztofa 
Chojnackiego i przyjęcie no-
wego członka Rady prezes PSS 
Bytom Barbary Kulikowskiej; 
przystąpienia Związku do Eu-
ropean Community of Consu-
mer Co-operatives z siedzibą 
w Brukseli. 

W Biuletynie zamieszczono też 
uchwałę Rady Nadzorczej i pismo 
Zarządu KZRSS Społem do Kra-
jowej Rady Spółdzielczej, doty-

czące stanowiska Zgromadzenia 
Ogólnego KRS nt. przywrócenia 
handlu w niedzielę. Wyrażono 
w nich oburzenie i sprzeciw wo-
bec tego stanowiska KRS, pod-
jętego bez zasięgnięcia opinii 
związków branżowych, które są 
„wyrazicielem rzeczywistych po-

glądów spółdzielni posiadających 
placówki handlowe”. 

Lutowy Biuletyn zawiera też 
pismo Zarządu KZRSS „Społem” 
do Prezydenta RP w sprawie pod-
trzymania inicjatywy „Wolna nie-
dziela” dla handlu, zaproszenie 
na Konferencję „Społem 2021” 
(publikujemy je na str. 2) oraz 
Porozumienie między KZRSS 
„Społem” a Związkiem Rewi-
zyjnym Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP w sprawie współpracy 

w zakresie pozyskiwania nowych 
lokali użytkowych dla spółdzielni 
społemowskich. 

Na łamach Biuletynu może-
my odczytać krótkie biografie 
zmarłych niedawno zasłużonych 
społemowców. W dniu 15 stycz-

nia br. zmarł Stanisław Haliniak 
– prezes Zarządu SPOŁEM PSS 
w Elblągu w latach 1995-2005. 
Był m.in. wiceprezydentem El-
bląga i wieloletnim prezesem 
Klubu Sportowego Start Elbląg. 
W latach 1999-2004, był człon-
kiem Zgromadzenia Ogólnego 
Krajowej Rady Spółdzielczej.

W dniu 13 lutego br. zmarła, 
w wieku 78 lat, Halina Teresa 
Cicherska – wieloletnia prezes

Zarządu Społem PSS Zgoda 
w Płocku w latach 1990-2008. 
Przeprowadziła spółdzielnię 
przez bardzo ciężki dla spółdziel-
czości okres transformacji ustro-
jowej. Doprowadziła do uregulo-
wania sytuacji prawnej majątku 
Spółdzielni, zwiększyła jego stan 
w drodze nowych inwestycji i za-
kupów. Znacząco zwiększyła do-
chody Spółdzielni. 

Jak podaje KZRSS Społem na 
swej stronie internetowej, w lu-
tym br. Agnieszka Kamińska za-
stąpiła na stanowisku prezesa 
płockiej spółdzielni zmarłego 
w listopadzie Krzysztofa Choj-
nackiego. Nowa prezes PSS 
„Zgoda” Płock jak zapowiada, 
będzie kontynuować strate-
gię przyjętą przez swojego po-
przednika i mentora. Do chwili 
objęcia obecnego stanowiska peł-
niła funkcję dyrektora handlo-
wego i pełnomocnika zarządu. 

Zamierza umacniać pozycję PSS 
„Zgoda”, ma zamiar rozwijać 
oferty polskich produktów, w tym 
marek własnych, utrzymanie za-
trudnienia oraz bliższą współ-
pracę z lokalnymi dostawcami. 
W planach jest rozwój działalno-
ści piekarni i dystrybucji wyro-
bów własnych do większej sieci 
placówek. „Społem”. 

Biuletyn Informacyjny podaje, 
że w styczniu br. na zasłużoną 
emeryturę przeszło czworo preze-
sów spółdzielni: Helena Gontarz 
z PSS Kielce, Grażyna Baranek 
z PSS Bełchatów, Grażyna Ku-
lig z PSS Olkusz i Antoni Su-
szek z PSS Radzyń Podlaski. 

Ponadto w Biuletynie znaj-
dujemy, jak zwykle, wiele in-
nych interesujących, aktualnych 
i praktycznych wiadomości, uży-
tecznych dla menedżerów spół-
dzielni.

Opr. Red. 

Wieści krajowe

KZRSS Społem

Gniew, czyli faktyczna re-
akcja, wywołana naszą 
złością na zewnętrzne 

okoliczności, nie zasługuje na 
schowanie w przysłowiową kie-
szeń. Warto i należy ją wyrażać. 
Przyjrzymy się tylko temu, jak 
i gdzie to robić, aby nie popsuć 
poprawnych lub wręcz serdecz-
nych stosunków z naszym oto-
czeniem.

Poprzednio ustaliliśmy już, 
jak ważne jest wyrażanie na głos 
odczuwanej przez nas złości. „Je-
stem zła, zły” – to zdanie informu-
je naszego rozmówcę, jaki w tej 
chwili jest stan naszych emocji. 
Lojalnie ostrzegamy nim innych, 
że w najbliższym czasie możemy 
nie być mili, ani uśmiechnięci lub 
chętni do pogawędki. W jaki inny 
sposób możemy okazać gniew? 
To pytanie jest istotne zwłaszcza 
wtedy, kiedy nasze emocje są 
naprawdę silne i zwykłe oświad-
czenie, co nam jest, może okazać 
się trudne nawet do wycedzenia 
przez zęby.

Wiele osób jest zdania, że nie 
ma lepszego sposobu na wyrzu-

cenie nadmiaru złości, niż z całej 
siły, aż do całkowitego zmęcze-
nia, uderzać pięścią w miękki 
mebel, lub poduszkę. Być może 
na myśl o zastosowaniu tego 
rozwiązania poczujemy wstyd, 
lub pospieszymy z oceną: to 
niepoważne. A jednak! Są przy-
najmniej dwa dobre powody, dla 
których psychologowie radzą 
w taki sposób dawać upust gnie-
wowi.

Pierwszy z nich to gwał-
towność, jaka naturalnie towa-

rzyszy dużej złości. Wszyscy 
rozumiemy, że krzyk i wymachi-
wanie rękami, to już przekrocze-
nie pewnych granic, typowych 
w relacjach międzyludzkich. 
Uderzenie rozmówcy nie po-
winno w ogóle wchodzić w grę! 
Jeśli czyjeś zachowanie bardzo 
nas rozzłościło, najlepiej zrobi-
my, upuszczając sobie „pary” na 
przedmiotach lub krzycząc co sił 
w rzadko uczęszczanym przez lu-
dzi miejscu, na przykład w lesie 
lub... pod wiaduktem kolejowym. 

Upuszczenie nadmiaru energii 
spowoduje, że będziemy w stanie 

znacznie spokojniej porozmawiać 
o tym, co spowodowało nasz stan 
i czego oczekiwalibyśmy dalej 
w tej relacji. Może chcemy prze-
prosin, może wyjaśnień, a w eks-
tremalnej sytuacji – wspólnego 
zawarcia umowy, że kolejne prze-
kroczenie naszych granic będzie 
musiało poskutkować np. ograni-
czeniem kontaktów z tą osobą.

Drugi powód, dla którego do-
brze jest okazać gniew, jest zwią-
zany z biologią. Złość wynika 
z instynktu walki, nieświadome-

go impulsu, który kazał niegdyś 
ludzkim przodkom szybko ocenić 
siłę przeciwnika i wchodzić z nim 
w starcie, jeśli wyczuli oni szan-
sę na wygraną. Organizm ludzki 
błyskawicznie przygotowuje się 
do takiej walki: następuje wyrzut 
hormonu – adrenaliny, napinają 
się mięśnie, na twarzy wykwi-
ta grymas, a zmrużone powieki 
mają chronić oczy przed ciosami 
przeciwnika. 

Do walki jednak nie dochodzi. 
Całe to przygotowanie nie roz-
chodzi się jednak „po kościach”, 

tylko kumuluje przez dłuższy 
czas, skutkując fizycznym dys-
komfortem: bólami głowy, brzu-
cha i problemami z trawieniem, 
alergiami i częstymi infekcjami, 
a nawet zaburzeniami rytmu ser-
ca. Taka wieloletnia somatyzacja 
może przeradzać się w przewle-
kłe schorzenia, a można tego 
przecież uniknąć!

Pracując przy obsłudze klienta 
w placówkach handlowych, prze-
konujemy się skuteczniej niż inni, 
dlaczego lepiej stoczyć w domu 
bitwę z poduszką niż skrzyczeć 
kogoś lub wymachiwać pięścia-

mi. Każdy z nas przynajmniej 
raz miał w pracy do czynienia 
z klientem, który uznał, że upuści 
frustracji na osobie, zobowiąza-
nej do służbowej powściągliwo-
ści, cierpliwości i profesjonali-
zmu – czyli na nas. Stąd wiemy 
najlepiej, że w życiu nie warto 
robić komuś, co nam samym jest 
niemiłe.

 A czy nie jest to lepsze od 
lekceważenia i unieważniania 
jednego z najczulszych alarmów, 
w jaki wyposażyła nas natura?

MONIKA KARPOWICZGniew oswojony

poradnik
sprzedawcy

Dla 
Ewy
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane 
w kolejności od 1–24 utworzą hasło.

Poziomo: 1) znak zodiaku po 
Skorpionie, 5) na placu budowy, 8) 
miasto nad Jeziorem Oleckim, 9) 
forteca, 10) element dekoracji arch. 
w starożytnym Rzymie, 11) dobry 
znajomy, 13) jej miejsce na trawniku, 
16) bez skazy, 20) dla znajomych Wi-
tek, 23) resztki materiału, 24) prze-
widywalność, 25) nie blondyn, 26) 
ósmy stopień skali muzycznej, 27) 
manele.

Pionowo: 1) spółdzielczość spo-
żywców, 2) żabka drzewna, 3) na-
zwisko piosenkarki i wokalistyki 
jazzowej Fryderyki, 4) strunowy in-
strument muzyczny, 5) wmawianie 
na siłę, 6) czerwona narośl na szyi 
indyka, 7) o kimś kto przesadza, 12) 
ryba ma ich dużo, 14) rozmaryno-
wiec, krzew ozdobny, 15) miejsce 
bezpiecznego pobytu,17) nie jeden 
na wystawie, 18) maluch, 19) rzadka 
i łagodna choroba stawów mostko-
wo-żebrowych, 21) zastąpiona skar-

petą, 22) prowincja rzymska utwo-
rzona w 106 r. p. n .e. po podboju 
Daków, 23) rzecz drogocenna.

Karty pocztowe z hasłem i do-
piskiem Krzyżówka nr 3 prosimy 
przesłać na adres redakcji do dnia 31 
marca 2021 r. Prawidłowe odpowie-
dzi zostaną w drodze losowania będą 
premiowane nagrodą ufundowaną 
przez HSP „HURT”.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 1/21
Poziomo: 1) jastrząb, 5) wykopy, 

9) zabajone, 10) śnieżyca, 11) Ku-
kiel, 13) żuraw, 16) Osjan, 20) geo-
typ, 23) Warszawa, 24) inżynier, 25) 
buldog, 26) Sadyba, 27) żyrostat.

Pionowo: 1) jakość, 2) Scaliger, 3) 
rogoża, 4) buzia, 5) wabik, 6) kajak, 7) 
pandemia, 12) ucho,14) uczelnia, 15) 
wąsy, 17) Jurandot, 18) pseudo, 19) 
jazgot, 21) tryby, 22) plisa, 23) wiraż.

Hasło: MAH GWARANCJĄ 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

Nagrodę ufundowaną przez Mazo-
wiecką Agencję Handlową Społem 
sp. z o.o. otrzymuje Rafał Liszkie-
wicz z Milanówka.
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Pandemia, niestety znacz-
nie ograniczyła nasze 
kontakty międzyludzkie, 

głównie z powodu obostrzeń 
sanitarnych. Brak imprez ma-
sowych, gdzie ludzie groma-
dzili się aby wspólnie prze-
żywać różne nastroje i smaki 
życia – kulturalne, sportowe, 
rozrywkowe, relaksowe, wy-
poczynkowe, religijne, soli-
darności zawodowej, środo-
wiskowej itd. Nawet zwykłe 
kontakty rodzinne, towarzy-
skie, zostały znacznie ogra-
niczone. 

Sądzę, że tego co nam 
bardzo brakuje to podróże. 
Zwłaszcza przez ostatnie 
lata Polacy różnych pokoleń 
co roku wybierali się gdzieś 
na wakacje, a często i do eg-
zotycznych krajów. Cieka-
wość świata pędziła nas do 
miejsc, gdzie poznawaliśmy 
obce kultury, przyrodę i oby-
czaje. I to w dużej mierze od 
nas zależało czy poczujemy 
się tam obco, czy swojsko? 
Czy zaakceptujemy, czy cho-
ciaż zrozumiemy tamtejsze 
zwyczaje i zasady?

Pamiętam, że w latach kie-
dy istniała w Europie „żela-
zna kurtyna” i mur berliński, 
na Zamku w Żaganiu jako 
młody dziennikarz uczest-
niczyłem w spotkaniu pol-
skich korespondentów w RFN 
i NRD. I wtedy jeden z nich 
nauczył mnie znaku-gestu, 
który w Saksonii stosuje się 
przy powitaniu i pożegna-

niu. Wypróbowałem go potem 
w knajpce dworcowej na dwor-
cu Dresden-Neustadt.

Do stolika gdzie było jed-
no wolne miejsce przysia-
dłem się bez słowa, tylko 
stukając w blat zgiętym środ-
kowym palcem prawej dłoni. 
Natychmiast odpowiedzieli 
mi tym samym niemieccy są-
siedzi przy stole, nawet nie 
odrywając się ani na chwilę 
od swych zajęć (od konsump-
cji, od przeglądania gazety, 
od przepakowania bagażu). 

Ten sam rytuał powtarzali-
śmy, gdy opuszczał nas jeden 
z towarzyszy. I mimo że nie 
patrzyliśmy się na siebie, 
nie zamieniliśmy słowa, to 
jednak jakaś nić wspólnoty 
na te kilka minut powstała. 

Oczywiście mocniejsza nić 
porozumienia powstawała 
wtedy, gdy będąc korespon-
dentem na kilkumiesięcznym 
stażu w Pradze zasiadałem 
incognito przy wspólnym sto-
le w gospodzie „U Medvidku” 
na praskiej Starówce. Nikt 
się nie pytał skąd jestem, 
a po paru wieczorach tamtej-
si stamgaści traktowali mnie 
już jak swego, byleby rów-
no wznosić kufle „Na zdra-
vicko, na zdravi”. Podobnie 

było w granicznym Nachodzie 
kilka lat później, gdy Cze-
si wieczorem zaprosili mnie 
do wspólnego stołu. Razem 
biesiadowaliśmy i śpiewali 
„lidove pisnicky”. I stało 
się to, czego nigdy potem nie 
doświadczyłem, bo kelnerka 
poprosiła mnie – obcego – do 
poleczki!

Dzisiaj wspominam jesz-
cze dawne, organizowane 
przez TVP „Turnieje miast”, 
np. Syców-Oleśnica, Puła-
wy-Kraśnik, Sanok-Bolesła-

wiec. Z wielkim rozmachem 
mocno rywalizowali wtedy 
„na żywo” ze sobą miesz-
kańcy miast, w różnych za-
wodach i konkursach sporto-
wych i kulturalnych. Potem, 
po igrzyskach oddawali się 
wesołej wspólnej zabawie. 
Tworzyła się wówczas przy-
jazna nić między wspólno-
tami, łącząc się w jedną, 
nieraz mimo różnych uprzed-
nich urazów i konkurencji. 
Imprezy te wyzwalały wiele 
pozytywnej energii, ambicji, 
poczucia patriotyzmu i soli-
darności. 

Obyśmy wrócili do tych 
smaków życia, radości wspól-
notowych.

DERWISZ 

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 3 z hasłem

smaki życia  

Obco czy swojsko?

Baran 21.III-20.IV
Czas porzucić złe myśli, teraz 
może być tylko lepiej. Twój 
organizm powinien powrócić 
do normy. Czas choćby na re-
habilitację.

Byk 21.IV-21.V
Ten rok nie będzie należał do 
najlepszych. Czeka Cię kon-
frontacja z rzeczywistością 
.Twój system wartości ulegnie 
zmianie.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Przyspieszenie, postęp, roz-
wój to twoje priorytety. Naj-
lepsze chwile czekają urodzo-
nych w I dekadzie miesiąca. 

rak 22.VI-22.VII
Kryzys wolno ale ustępuje. 
Więcej spokojnych,dni bez 
stresu. Potrzebne wzmocnie-
nie może poprzez terapię, aby 

odbudować równowagę mie-
dzy ciałem a psychiką. 

lew 23.VII-22.VIII
Czas odrzucić błędne stra-
tegie . Nie będzie łatwo, ale 
trzeba nad tym popracować. 
Nienajlepsze nastroje i samo-

poczucie ustąpią wiosną.

Panna 23.VIII-22.IX
Sztywne schematy nie po-
zwalają na rozbudzenie twojej 
wyobraźni. Trzeba je odsunąć 
od siebie. Porzuć stare układy 

i i myśl pozytywnie.

waga 23.IX– 23.X
Nadarzy się okazja do po-
wrotu porzuconych planów, 
marzeń .Cele wrócą do łask. 
Zdecydowanie nie wracaj do 
starych nawyków. Dbaj o kon-
dycję fizyczną.

SkorPIon 24.X-22.XI
Wrodzona intuicja i niezwy-
kłe umiejętności pozwoliły ci 
przetrwać minione miesiące, 
teraz może być tylko lepiej 
i będzie lepiej.

Strzelec 3.XI.-23.XII
Zalecana rewizja planów, za-
łożeń i strategii. I chociaż nie 
będzie to łatwe czasami trze-
ba odpuścić. W częściowym 
uporaniu się z obowiązkami 
pomogą gwiazdy. Przeszłości 
mówimy do widzenia. 

kozIorożec 24.XII-20.I
Pomyślna zmian nadchodzi. 
Wszystkie niepowodzenia wy-
rzucamy z pamięci. .Żyjemy tu 
i teraz. Możesz spodziewać się 
korzystnej zmiany. 

wodnIk 21.I-20.II
Czekaja cię niełatwe decyzje, 
ale przedtem konieczne wyci-
szenie. Dokonuj selekcji spraw, 
jeśli na niektóre nie masz wpły-

wu zostaw je na później. 
ryBy 21.II-20.III
Nie ulegaj konfrontacji marzeń 
z rzeczywistością. Bo można 
się zatracić. Na wszystko przyj-
dzie czas .Więcej optymizmu 

każdego dnia. JJ

Już na początku kwietnia zasiądziemy przy świą-
tecznym stole. Święta to czas spotkań, który miło 
upływa w trakcie wspólnych posiłków w gronie ro-

dziny i przyjaciół. Nigdzie nie trzeba się śpieszyć, moż-
na rozmawiać i delektować się domowymi specjałami. 
Co w ten wyjątkowy czas przygotować na świąteczny 
stół? Oto propozycja świątecznego obiadu – prawdzi-
wa uczta dla zmysłów.

Tradycyjny żur
● pęczek włoszczyzny ● 30 dag wę-

dzonej kiełbasy ● 20 dag wędzonego 
boczku ● ½ litra zakwasu na żur ● 6 ja-
jek na twardo ● 5 suszonych grzybów ● 
4 ząbki czosnku ● 3 łyżki kwaśnej śmie-
tany ● 2 liście laurowe ● 6 ziaren ziela 

angielskiego ● majeranek ● sól i pieprz do smaku 
Włoszczyznę obierać, opłukać, pokroić na kawałki, 

włożyć do garnka, zaleć ½ litra wody. Dodać umyte i na-
moczone w szklance wody grzyby (wraz z wodą z mo-
czenia), kiełbasę, boczek oraz przyprawy i sól do smaku. 
Gotować pod przykryciem na wolnym ogniu 45 minut. 
Wywar przecedź. Zakwas w butelce dobrze wymieszać, 
wlać wraz z osadem do wywaru. Żurek mieszając, za-
gotować. Kiełbasę pokroić w plasterki, grzyby w paski, 

boczek w kostkę i włożyć z po-
wrotem do żurku. Doprawić do 
smaku majerankiem, roztartym 
z solą czosnkiem i śmietaną. Jaj-

ka obrać i pokroić na ćwiartki, ułożyć na żurku przelanym 
do chlebków odpowiedniej wielkości. 

Faszerowana pieczeń 
z indyka 

● około 1,2 kg filetu z indyka ● 
olej ● duży por ● 30 dag piecza-
rek ● łyżka masła● 2 łyżki tartej 

bułki ● tymianek ● 15 dag pomidorków koktajlowych ● 
mielona papryka● sól ● pieprz 

Mięso opłukać i osuszyć. Naciąć wzdłuż z jednej 
strony. Natrzeć solą, pieprzem i papryką. Posmarować 
olejem, odstawić na 2 godziny w chłodne miejsce. Por 
przekroić wzdłuż na połowę, dokładnie wypłukać, osu-
szyć, pokroić w półpierścienie. Pieczarki oczyścić, poło-
wę pokroić w plasterki. Por przesmażyć na maśle, dodać 
pieczarki, podsmażyć, mieszając, aby odparował prawie 
cały płyn. Oprószyć solą i pieprzem, dodać trochę ty-
mianku, poddusić pod przykryciem. Farsz wymieszać 
z tartą bułką, napełnić nim nacięcie w mięsie. Miejsce 
rozcięcia spiąć wykałaczkami. Mięso zrumienić na patel-
ni z olejem. Przełożyć do brytfanny. Piec około 30 minut 
w 190°C. Obłożyć pozostałymi poprzekrawanymi na pół 
pieczarkami i pomidorkami. Piec jeszcze około 25 minut. 

czekoladowe ciasTo 
z gruszką 

Składniki na tartę: ● 1 szklanka 
mąki ● 1 jajko ● 4 łyżki cukru ● 10 dag 
zimnego masła ● 2 łyżki kakao ● pół ły-
żeczki proszku do pieczenia. Składniki 
na masę: ● 2 niepełne szklanki mąki ● 2 

jajka ● 6 dag masła ● 4 łyżki cukru ● 1 tabliczka gorzkiej 
czekolady ● 1/2 tabliczki mlecznej czekolady ● 3 gruszki 
● garść orzechów pekan Składniki na tartę szybko wyro-
bić. Owinąć w folię spożywczą i włożyć na pół godziny do 
lodówki. Następnie wylepić nimi spód i boki formy. Pona-
kuwać w kilku miejscach widelcem, by ciasto nie podno-
siło się w trakcie pieczenia. Piec 20 minut w temperaturze 
190°C. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i przestudzić. 
Masło utrzeć z cukrem na puszystą masę, następnie dodać 
pojedynczo żółtka, a na koniec przesianą mąkę i czekoladę. 
Białka ubić na sztywną pianę i dodać do masy. Wymieszać 
szpatułką, by masa nie straciła objętości. Wylać na prze-
studzony spód. W środek masy włożyć obrane i pokrojo-
ne w cienkie plastry gruszki oraz orzechy. Piec 40 minut 
w temperaturze 180°C. TARTINKA

Sentencje o kobietach
l Piękna Kobieta to raj dla oczu, 
piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni.

William Szekspir
l Żadna Kobieta nie powiedziała nigdy
całej prawdy o swoim życiu.

Isadora Dunkan 
l Kobieta jest przyszłością mężczyzny. 

Louis Aragon
l Co wiedzą trzy Kobiety, wiedzą 
wszyscy.

Francoise Sagan
l Kobiety mogą uczynić milionerem 
tylko takiego mężczyznę, który jest 
miliarderem.

David Kaye 

WiElkanocny obiaD


