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l NUMER SPECJALNY l HOŁD SPRZEDAWCOM! l

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W chwilach niezwykle dramatycznych oraz 
ogromnych zagrożeń dla naszego społeczeństwa i 
państwa, kieruję do Was serdeczne pozdrowienia, 
słowa troski, otuchy, solidarności i nadziei. 

Walka z epidemią koronawirusa jednoczy nas 
wszystkich w poczuciu wspólnej odpowiedzialności 
za losy nas wszystkich, „rodziny społemowskiej”, pra-
cowników i członków spółdzielni, a także naszych ro-
dzin i bliskich, rzeszy naszych klientów i konsumentów, 
wszystkich współobywateli.

Tak jak niezawodnie od ponad 150 lat, placówki 
społemowskie muszą sprostać zadaniom, jakie niesie 
konieczność zwalczenia epidemii. Nie zapominajmy, 
że nasi poprzednicy przez pokolenia, w warunkach 
różnych wojen, powstania, kryzysów, odbudowy, nie-
śli warszawiakom i wszystkim Polakom niezbędną po-
moc w zaopatrzeniu w żywność, ratując ich niekiedy 
przed głodem. 

Każdy z nas, czy to na posterunku w sklepie, 
czy w administracji, musi teraz, w okresie najtrud-
niejszych chwil, okazać swoją dzielność, ofiarność, 
roztropność, wolę walki dla dobra powszechne-

go. Od naszej wytrwałej, ofiarnej 
pracy w najbliższych tygodniach  
i miesiącach zależy los obywateli i kraju. Podobnie jak 
od ważnych służb publicznych, które będziemy wza-
jemnie wspierać. 

Chcemy stwarzać możliwie najlepsze warunki 
sprzedaży, mimo rosnących trudności, jednocześnie 
przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych Za-
łóg i Klientów. Dlatego trzeba przestrzegać wszelkich 
zarządzeń i zaleceń władz, surowych zasad higieny, 
ochrony przed zakażeniem i sprawnej, bezpiecznej 
obsługi.

Wyrażam gorące podziękowanie wszystkim Za-
łogom placówek i wszystkim Społemowcom, którzy 
ponoszą obecnie ogromne trudy i wykazują poświę-
cenie w zaopatrzeniu warszawiaków i mieszkańców 
naszych miast. 

Życzę wszystkim Wam cierpliwej wytrwałości, 
hartu ducha, silnej woli, a przy okazji nadchodzących 
Świąt WieIkiej Nocy – zdrowia, szczęścia i spełnienia 
wszelkich nadziei. Jak głosili nasi wielcy prekursorzy, 
cytując narodowego wieszcza przed 114 laty – „W 
szczęściu wszystkiego, są wszystkich cele”. 

Notował: DARIUSZ GIERYCZ

Drodzy Czytelnicy!
Dziś numer specjalny, w hołdzie i z gorącymi podzięko-

waniami dla Bohaterów walki z pandemią – dla Załóg społe-
mowskich sklepów i wszystkich Społemowców, którzy wytrwa-
le i ofiarnie poświęcają się w służbie dla utrzymania życia 
i zdrowia rodaków. Jako dystrybutorzy i producenci żywności, 
stają na pierwszej linii, obok innych ratowników: służby zdro-
wia, sektora energetycznego, farmaceutycznego, łączności, 
oczyszczania miast, napraw, policji, wojska i straży pożarnej, 
mediów itd. 

Tak, SPOŁEM damy radę! Pokazuje to już nasza błyska-
wiczna, marcowa Sonda redakcyjna (p. niżej i str. 4-5,7), 
a historycznie artykuły o Społem w trudnych czasach (p. str. 
7). Na str. 2 wskazujemy też przykłady aktywności produk-
cyjnej i handlowej w zakresie piekarnictwa i garmażerni. 
Stronę 3 przeznaczamy na problemy ochrony handlu. Nato-
miast na str. 6 omawiamy różne zalecenia do walki z pan-
demią. Stronę 8 poświęcamy, jak zwykle, rozmaitościom, do 
lektury domowej. 

Mamy czas wielkiej próby. Jak pisze obok nasza prezes 
Anna Tylkowska, musimy „okazać swoją dzielność, ofiarność, 
roztropność, wolę walki dla dobra powszechnego”. Tak jak 
w przeszłości, w trudnych warunkach nasi wielcy prekursorzy 
– Wojciechowski, Mielczarski, Rapacki i kolejne pokolenia 
Społemowców. 

Wyjdziemy z tej pandemii silniejsi i uodpornieni. Trzymaj-
my się SPOŁEM!

REDAKCJA

 l SONDA REDAKCYJNA – SPOŁEM walczy z pandemią! l
1.  Jakie problemy związane z pandemią koro-

nawirusa występują w Waszej Spółdzielni/
Związku/Spółce? 

2.  Jakie dodatkowe rozwiązania zdecydowaliście 
się wprowadzić? 

3.  Jak klienci i dostawcy reagują na nową rzeczy-
wistość?

RYSZARD JAŚKOWSKI 
prezes Zarządu Krajowego 
Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Spożywców 
Społem, 25.03.20

– W trudnych czasach Społem zawsze stawało na wy-
sokości zadania. Teraz, przy kolejnej wielkiej próbie dla 
całego handlu, Spółdzielnie radzą sobie bardzo dobrze. 
Wszystko to dzięki pełnej poświęcenia pracy 18 tys. pra-

cowników. W dobie koronawirusa wszyscy mamy nawał 
pracy, a szczególnie jest to widoczne w takich firmach, 
jaką jest Spółdzielnia, które zajmuje się nie tylko handlem, 
ale też produkcją i dystrybucją. 

Dużym problemem jest jednak to, że występuje coraz 
większe zmęczenie pracowników. Tym bardziej podkre-
ślić należy wielką odpowiedzialność i ofiarność zarządów 
wszystkich spółdzielni i jej pracowników. Ludzie stanęli 
na wysokości zadania. A pracownicy handlu znajdują się 
przecież na pierwszej linii frontu, czego często nie do-
strzegają środki masowego przekazu. 

Pracy jest co nie miara. Minimalnie tylko skróciliśmy 
godziny otwarcia sklepów. A dodatkowo pojawił się po-
mysł, by tymczasowo zrezygnować z zakazu handlu 
w niedziele, by trochę rozładować duży ruch w sklepach. 
My uważamy, że nie jest to jednak dobre rozwiązanie dla 
pracowników handlu, ponieważ ludzie muszą mieć cho-
ciaż ten jeden dzień wolny, by móc odpocząć fizycznie 
i psychicznie. 

W naszych sklepach zastosowaliśmy zabezpieczenia 
w postaci rękawiczek, maseczek, środków dezynfeku-
jących, co jest już powszechne we wszystkich sklepach. 

Zachęcamy też do płacenia kartą. Monitorujemy zdrowie 
naszych pracowników. Odgradzamy ich od klientów za 
pomocą pleksi. Nie robimy przy tym wokół siebie takiego 
szumu, jak to czynią niektóre sieci handlowe, tylko pracu-
jemy regularnie i ofiarnie. 

Jednym z naszych większych problemów jest także 
zamknięcie lokali gastronomicznych. Niektóre spółdziel-
nie prowadzą taką działalność i z tego powodu ponoszą 
niestety straty finansowe. Ale jak na razie, po rozmowach 
z poszczególnymi prezesami spółdzielni, muszę przyznać, 
że w sklepach nie odnotowujemy spadków obrotów. To 
świadczy o tym, że klienci cały czas odwiedzają nasze 
placówki. 

Ciekawym zjawiskiem jest to, że klientów w Społem 
jest nawet więcej, niż przedtem. Jest to spowodowane 
tym, że klienci teraz nie jeżdżą do galerii handlowych, 
czy dyskontów, a wybierają sklepy najbliższe ich miej-
scu zamieszkania, osiedlowe. Ludzie kupują też więcej, 
mają tendencję robienia zapasów. W pierwszych dniach 
po ogłoszeniu pandemii, obroty w spółdzielniach były 2–3 
razy wyższe. 

Podczas pracy przy kasie w Sezamie w Centrum Marszałkowska.

Mówi prezes Zarządu Społem WSS Śródmieście, przewodnicząca Rady 
Programowej Społemowca Warszawskiego – ANNA TYLKOWSKA

SpOłem damy radę!

23 marca br w siedzibie WSS 
Śródmieście, przy ul. Nowy 
Świat obradowała Rada 

Nadzorcza Mazowieckiej Agencji 
Handlowej Społem, pod przewodnic-
twem Anny Tylkowskiej. 

Zatwierdzono sprawozdanie fi-
nansowe za rok 2019, pozytywnie 
oceniając działalność Agencji, jej 
wynik finansowy oraz pracę Zarządu 
i Zespołu MAH. 

Omawiano aktualne problemy 
wynikające z sytuacji stanu epi-
demicznego.

Rada Nadzorcza mAH

Krzepiących,
spokojnych 
Świąt  
Wielkiej
Nocy Wycinanka ludowa z Łowicza – folkstar.pl 
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Chleb dla Warszawy
 l Nasze iNicjatywy l Nasze iNicjatywy  l

Znakomicie prowadzony fa-
cebook warszawskiej Spół-
dzielni piekarsko Ciast-

karskiej, jako jeden z pierwszych 
społemowskich (obok pSS Biały-
stok i pSS Olsztyn), zareagował na 
atak koronawirusa w kraju. Naj-
pierw pojawił się komunikat „Dro-
dzy Klienci”, w którym ogłoszono 
zawieszenie konsumpcji w skle-
pach firmowych oraz zalecenia 
dotyczące bezpiecznej sprzedaży. 
potem prawie codziennie ukazują 
się, czasem z finezyjnym humorem, 
porady dla klientów w sprawach 
żywienia i gotowania w domu. 

Często czytamy tam optymistycz-
ne powiedzonka, oglądamy zdjęcia 
i zabawne rysunki. Ale są i poważne 
porady na czasie, np. „Gdy wyjdzie-
cie dziś rano po pieczywo i inne za-
kupy, zapukajcie do starszych sąsia-
dów i zapytajcie, czy nie potrzebują 
Waszej pomocy. ❤ Wierzymy, że 
warto pomagać, a w tej nowej, trud-
nej sytuacji, to szczególnie ważne!” 
Oczywiście, na facebooku dużo in-
formacji o wyrobach SPC i konkursy, 
a ostatnio o marcowych otwarciach 
nowych sklepów firmowych – 11 
marca na Ursynowie przy Al.KEN 
i 18 marca na Żeraniu przy ul.Odlew-
niczej, przy jednej z piekarń SPC. 

Te otwarcia najlepiej świadczą 
o żywotności spółdzielni i ofiarno-

ści spółdzielców dla zaspokojenia 
najważniejszych życiowych warsza-
wiaków w tym b. trudnym okresie 
walki z pandemia. Byliśmy świadka-
mi szczególnej troski kierownictwa 
SPC, na czele z prezesem Januszem 
Kazimierczukiem o dobre warunki 
sprzedaży, ochronę klientów i dziel-
nych załóg. Szczególnie teraz waż-
ne jest zapewnienie warszawiakom 
płynnych dostaw pieczywa. Hasło 
„Smacznego Warszawo!” nabiera no-
wego, szczególnego znaczenia. 

Spółdzielcy SPC wypełniają 
swe zadania produkcyjne i handlo-
we z poczuciem specjalnej misji. 
Z entuzjazmem mówią o rozwoju 
akcji sprzedaży, mimo kolosalnych 
trudności. Jak mówi dyr. ds. handlu 
edyta Kwasowska, będą wytrwale 
sprzedawać swoje produkty, wiedząc 
że czekają na nie warszawiacy we 
wszystkich dzielnicach. 

Teraz, w okresie stanu epidemicz-
nego, największym powodzeniem 
klientów cieszą się chleby i bułki, 
ale i kanapki, bajgle i szeroki wybór 
ciast i ciastek. 

Są na pierwszej linii frontu i to 
na nich spoczywa uwaga warsza-
wiaków, bo wiedzą, że oni są poten-
tatem w branży i od nich w dużej 
mierze zależy „Chleb dla Warsza-
wy”.   

DG

Podczas otwarcia sklepu na Ursynowie, stoją od lewej: wiceprezes ds. produkcji 
i rozwoju Andrzej Malon, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Edyta Kwasowska, 
prezes Zarządu Janusz Kazimierczuk, kierownik zakładu handlu Konrad Kowarzyk 
i wiceprezes ds. technicznych Jerzy Konarski.

Na czas pandemii zamknię-
to w całym kraju zakłady 
gastronomiczne, w tym 

pięć lokali Warszawskiej Spół-
dzielni Gastronomicznej CeN-
TRUm, która od 1 stycznia ob-

chodzi swoje 30-lecie. powstała 
z podziału WSS Śródmieście i po 
okresie walki o przetrwanie w la-
tach 90. pozostały w niej: kulto-
wa kawiarnia Rozdroże, popular-
ny bar mleczny Bambino, Bistro 
Gocław, Bar Targówek i stołów-
ka w NIK. Teraz z dnia na dzień 
ustała praca załóg, ale zachowano 
sprzedaż na wynos potraw i dań, 
przez okienko w barze Bambino. 
Korzystają na tym głównie kon-
sumenci z abonamentami z Cen-
trum Opieki Społecznej, ale i inni 
klienci.

W podobny, zaradny sposób po-
stąpiły też dwie warszawskie spół-
dzielnie spożywców. Dzięki szyb-
kim decyzjom prezes WSS Żoliborz 
Jadwigi Rowickiej, załoga baru 
mlecznego Sady produkuje i sprze-
daje w okienku na wynos swoje wy-
roby. Co więcej, kieruje je również 
do sprzedaży w sześciu supermar-
ketach spółdzielni, jako cenne uzu-
pełnienie oferty sklepów. Klienci 
chętnie korzystają z atrakcyjnych, 

tradycyjnych wyrobów garmażeryj-
nych, jak i dań gotowych. Trzeba je 
tylko odpowiednio przechowywać 
i eksponować w ladach chłodni-
czych. 

Podobne decyzje zaradcze podjął 
prezes WSS Wola Janusz Szczękul-
ski, który także kontynuuje prace 
swojego, niedawno otwartego Bistro 
Kredens u zbiegu alei Solidarności 
i Jana Pawła II. Jego wyroby są ofe-
rowane nie tylko na wynos w bistro, 
ale i w sklepach spółdzielni. 

Ponieważ bliżej poznałem dzia-
łalność wszystkich zakładów WSG 
Centrum, w tym opisywane przed 
miesiącem znakomite wyroby gar-
mażeryjne w Barze Targówek, mogę 
z czystym sumieniem polecić pro-
dukcję wszystkich lokali WSG, do 
konsumpcji podczas obecnego, trud-
nego stanu epidemicznego. 

W szczególności, trzeba rozwa-
żyć pilnie o dystrybucji tych świet-
nych garmażeryjnych dań i innych, 
gotowych, obiadowych – w skle-
pach społemowskich w całej stolicy. 
Sądzę, że po okresie wzmożonych 
zakupów artykułów pierwszej po-
trzeby, nasi klienci, w tym stali 
bywalcy społemowskich sklepów, 
chętnie wzbogacą swoje menu. po-
winni porozumieć się w tej sprawie 
prezesi warszawskich spółdzielni 
dzielnicowych i WSG Centrum. 
Takie kontakty zainicjowałem już 
na pradze południe. 

Jeszcze przed świętami wielka-
nocnymi, społemowskie wyroby 
garmażeryjne, takie jak np. świetne  
zimne przekąski z mięsa, ryb, jaj, wa-
rzyw, kanapki, sosy zimne, przekąski 
gorące, dania barowe, mogą stać się 
prawdziwym przebojem rynkowym! 
Społemowska produkcja oparta jest 
na dobrze opracowanych tradycyj-
nych recepturach, docenianych od 
wielu lat.  

Jaja w majonezie, galarety z nó-
żek, drobiu, ryb, pasztety, jaja fasze-

rowane, mięso siekane, paszteciki, 
krokiety, befsztyki po tatarsku, śle-
dzie w śmietanie itp., to ulubione po-
trawy na stół świąteczny.  

DARIUSZ GIeRYCZ 

Garmażerka z okienka

Dzięki nieocenionemu pre-
zesowi Warszawskiej Izby 
Gospodarczej red. markowi 

Traczykowi, udało mi się zdobyć 
akredytację na wyjątkowy kon-
cert charytatywny w warszawskiej 
Filharmonii Narodowej 27 lutego 
br. Jego hasłem było: „Solidarni 
z WUHAN”, a organizatorem była 
właśnie WIG, pod patronatem pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. 
Uczczono Wuhan, miasto–symbol 
cierpienia i walki mieszkańców 
dotkniętych epicentrum plagi ko-
ronawirusa. Obecnie, jak się wyda-
je, z niezwykłą siłą woli i kolosalną 
dyscypliną, Chińczycy przezwycię-
żyli zarazę.   

Organizatorzy koncertu apelowali: 
nie bądźmy obojętni, nie omijajmy 
problemu tylko dlatego, że zaistniał 
osiem tysięcy kilometrów od nas. Na 
apel przedsiębiorców  odpowiedzieli  
spontanicznie wykonawcy oraz pu-
bliczność, wypełniając salę Filhar-
monii po brzegi. Wśród niej liczni  
przedsiębiorcy z wielu izb gospodar-
czych. Ponieważ patronem koncertu 
był Polski Komitet Olimpijski, to na 
widowni, w geście solidarności, po-
jawili się olimpijczycy. 

Do grona wspierających inicja-
tywę Warszawskiej Izby Gospodar-
czej dołączyła fundacja Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek 
Owsiak przekonywał: Dajmy wyraz 
solidarności i troski wobec globalne-
go problemu. Zagrajmy dla Wuhan 
i 500 milionów Chińczyków pozosta-
jących w domach. Na sali obecni byli 
ambasadorowie i konsulowie szeregu 
krajów. Liczną grupę stanowili Chiń-
czycy.

Liu Guangyuan, ambasador Chiń-
skiej Republiki Ludowej w Polsce 
podziękował artystom za niezapo-
mniany występ, a publiczności za 
wsparcie. Przypomniał znaczenie 
przysłowia „prawdziwych przyja-
ciół poznaje się w biedzie”. Jak za-
pewniał: – Na zawsze zapamiętam 

szczerość i dobroć, jaką nas Państwo 
obdarzyli w tym trudnym momencie.

Marek Traczyk, prezes Warszaw-
skiej Izby Gospodarczej podzięko-
wał wszystkim za współpracę przy 
organizacji koncertu. Stwierdził, że 
w globalnym świecie mamy jedną 
wspólną ojczyznę – planetę Ziemia, 
za którą wszyscy jesteśmy odpowie-
dzialni. Na mapie dzieli nas 8 tysięcy 
kilometrów, ale tu, w Filharmonii nie 
ma granic, łączy nas solidarność. 

Niezapomniane wrażenia arty-
styczne przynieśli nam m.in. eight 

Hands Quartet – wyjątkowy zespół 
czworga pianistów, Chaoran Zuo 
– tenor,  Anna Krysztofiak – solist-
ka Filharmonii Łódzkiej, Julia Gą-
siorkiewicz – wokalistka estradową 
(śpiewała też po chińsku), czy Vadim 
Brodski  – światowej sławy wirtuoza 
skrzypiec. W pamięci pozostaną rów-
nież Jan Wojdak – piosenkarz i kom-
pozytor, lider zespołu Wawele (śpie-
wał po chińsku refreny)  oraz chór 
Black Hills, który w finale koncertu 
towarzyszył artystom w zbiorowym 

wykonaniu „We are the champions”. 
Występy zapowiadał Jarosław Kret.

Ta forma okazania życzliwości 
okazała się jedyną na świecie. Chiń-
ska telewizja, radio, prasa infor-
mowały o przesłaniu z Warszawy. 
Relację z koncertu przekazała m.in. 
państwowa telewizja chińska CCTV, 
rozgłośnie chińskie oraz prasa. Sza-
cuje się, że relacja dotarła do ponad 
900 milionów odbiorców!

17 marca br. Ambasador chiń-
ski Liu Guangyuan poinformował 

polskie MSZ, że rząd chiński zade-
cydował o przekazaniu stronie pol-
skiej wyrobów do walki z epidemią, 
m.in. wykrywających zestawów 
testowych, maseczek N95, medycz-
nej odzieży ochronnej. 26 marca br. 
pierwsze samoloty z Chin, z zakupio-
nymi przez polskie państwowe firmy 
środkami, witane przez min. Michała 
Dworczyka, wylądowały w Warsza-
wie. 

Nasz podziw budzi niesamowita 
zdolność do bezwzględnej mobili-
zacji i poświęcenia narodu, który li-
czy 1,7 miliarda osób. Przeniknięty 
duchem konfucjańskiej filozofii, dał 
światu kompas, papier, proch i druk. 
Licząca ponad 5 tysięcy lat chińska 
cywilizacja, jej filozofia, kultura, ma-
tematyka, przynosi obecnie owoce 
w postaci niebywałego rozwoju tech-
nologicznego. 

Dzięki pracowitości i dyscyplinie 
naukowców, Chiny zbudowały w ub. 
roku pierwszy na świecie reaktor 
termojądrowy, w którym osiągnięto 
temperatury jak na słońcu. W tym 
roku zostanie on oddany do użytku 
i wtedy, jak przewidują eksperci, 
pokryje on zapotrzebowanie energe-
tyczne całego kraju.  

DARIUSZ GIeRYCZ 

Solidarni z Wuhan

1990–2020
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W dobie pandemii koronawirusa 
wiele mówi się o zapewnieniu bez-
pieczeństwa wszystkim obywatelom 
i prosi się ich o w miarę możliwości 
pozostawanie w domu. Rząd zdecy-
dował się nawet na wprowadzenie 
rygorystycznego zakazu wychodze-
nia z domu, nie licząc wyjścia do 
pracy, sklepu, apteki, czy lekarza. 

Zabronione są także zebrania powy-
żej dwóch osób. Znaczna część Po-
laków dostała więc pozwolenie na 
zdalną pracę z domu. 

Nie dotyczy to jednak lekarzy, 
pielęgniarek, kierowców, czy pra-
cowników handlu. Dopiero teraz, 
w czasie kryzysu zaczęto dostrze-
gać, jak ważna jest praca powyż-
szych grup zawodowych. Kiedy 
znaczna część obywateli może cie-
szyć się komfortem pracy zdalnej, 
osoby pracujące w handlu narażone 
są na obsługiwanie lawin klientów 
i ponoszą większe ryzyko zaka-
żenia. Dlatego 23 marca br. związ-
kowcy z Solidarności zaapelowa-
li do zarządów sieci handlowych 
o wdrożenie jednolitych procedur 
bezpieczeństwa w związku z epide-
mią koronawirusa.

postulaty 
 związkowców

– Kasjerka w dyskoncie czy 
markecie każdego dnia obsługuje 
kilkuset klientów, a często praco-
dawca nie zapewnia jej nawet rę-
kawiczek ochronnych czy płynu 
do dezynfekcji. Ci ludzie pracują 
dzisiaj pod niewyobrażalną presją. 
Każdego dnia dostajemy z całego 
kraju dziesiątki sygnałów o tym, 
że ludzie są na granicy wytrzyma-
łości psychicznej i fizycznej. po-
litycy zapewniają, że w sklepach 
nie zabraknie żywności, ale może 
zabraknąć pracowników – mówi 
ALFReD BUJARA, szef Krajo-
wego Sekretariatu Banków, Han-
dlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidar-
ność”.

Co prawda niektórzy pracodaw-
cy wyszli naprzeciw apelom rzą-
dzących i samych pracowników. 
Jednym z doskonałych przykładów 
jest chociażby zachowanie Spół-
dzielni Społem. Jednak nie wszyst-
kie sklepy i w nie w pełnym zakre-
sie dbają o swoich pracowników. 
Część sieci chociaż zapowiada 
konkretne działania, to następnie 
nie wdraża ich w swoich sklepach. 
– Dlatego zdecydowaliśmy się wy-
stąpić z apelem do sieci handlo-
wych o wprowadzenie jednolitych 
procedur bezpieczeństwa. W nie-
których sklepach absencja pracow-
ników spowodowana konieczno-
ścią opieki nad dziećmi przekracza 
30 proc. Jeśli do nich dołączą ko-
lejni, którzy po prostu nie wytrzy-
mają już dłużej tej ogromnej presji, 
handel przestanie funkcjonować – 
wyjaśnia Alfred Bujara. 

W apelu handlowej „S” znalazły 
się więc następujące propozycje: 
wprowadzenie dla klientów obo-
wiązku dezynfekcji rąk płynem de-
zynfekcyjnym przed wejściem do 
sklepu; wyposażenie pracowników 
w środki ochrony osobistej, przede 
wszystkim w rękawiczki, masecz-
ki ochronne i płyny dezynfekujące; 

zamontowanie przy kasach sklepo-
wych przezroczystych ścianek pleksi 
oddzielających kasjera od klienta; 
umieszczenie czytelnego oznakowa-
nia przed kasami dotyczącego tzw. 
stref bezpieczeństwa oraz odstępów 
między klientami oczekującymi 
w kolejce; ograniczenie liczby klien-
tów mogących jednocześnie przeby-
wać w sklepie do 20 osób w przypad-
ku dyskontów i 50 osób w przypadku 
większych placówek; skrócenie 
godzin pracy sklepów do godziny 
20.00; wprowadzenie dodatkowych 
płatnych przerw dla pracowników na 
umycie i dezynfekcję rąk; zwiększe-
nie liczby pracowników ochrony. – 
Te 8 punktów zapewni pracownikom 
minimum bezpieczeństwa – podkre-
śla Alfred Bujara. 

Działania 
handlowców

Społem, jeszcze przed apelem 
związkowców, zdecydowało się 
na wprowadzenie szeregu działań 
ochronnych dla swoich pracowni-
ków, ale także klientów. – W na-
szych sklepach zastosowaliśmy za-
bezpieczenia w postaci rękawiczek, 
maseczek, środków dezynfekują-
cych. Zachęcamy też do płacenia 
kartą. monitorujemy zdrowie na-
szych pracowników. Odgradzamy 
ich od klientów za pomocą pleksi 
– mówi w naszej sondzie redak-
cyjnej Ryszard Jaśkowski, prezes 
Zarządu KZRSS Społem (p.str.1).  
O konkretnych działaniach  spół-
dzielni w tym zakresie mówią ich 
prezesi w naszej sondzie na str. 4-5. 

Trzeba odnotować wiele konkret-
nych zaleceń, instrukcji i zachęt dla 
klientów na ogłoszeniach w społe-
mowskich sklepach. Podsumowano 
je na facebooku KZRSS Społem: 
„Nastał wyjątkowo trudny czas: dla 
Klientów, którzy robią zakupy w na-
szych sklepach oraz dla personelu, 
który każdego dnia ciężko pracu-
je i dba o pełne półki. By ułatwić 
wszystkim funkcjonowanie i zde-
cydowanie zwiększyć ogólne bez-
pieczeństwo, Spółdzielnie Społem 
wprowadziły w swoich placówkach 
szereg zmian. Oto niektóre z nich:

– pracownicy zostali przeszkoleni 
w kwestii zasad panujących podczas 
panepidemii,  – w sklepach przy-
gotowaliśmy środki dezynfekujące 
dla Klientów, – uczulamy Klientów 
w kwestii zachowania odległości, – 
kilka razy dziennie dezynfekujemy 
powierzchnie płaskie, – dbamy o to, 

by w sklepie nie przebywało zbyt 
wiele osób w jednym momencie, – 
zachęcamy do płacenia kartą oraz 
używania rękawiczek, – dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa pracowników 
oraz Klientów montujemy pleksi 
lub kurtyny foliowe, które świetnie 
sprawdzą się przy kasach. 

Nowe zasady, dodatkowe środki 
bezpieczeństwa, częsta dezynfekcja, 
wszystko to robimy dla Klientów, 
ale również dla personelu, któremu 
jesteśmy wyjątkowo wdzięczni za 
zaangażowanie, ciężką pracę i po-
święcony czas. Zapraszamy do skle-
pów Społem i trzymajcie się zdrowo! 
SPOŁEM”.      

Część sieci, podobnie jak Społem, 
również zdecydowała się na skróce-
nie godzin pracy sklepów. W jednej 
z nich zdecydowano także o przerwie 
technicznej pracy sklepów, co ozna-
cza, że konsumenci w tym czasie nie 
zrobią zakupów. Niekiedy sklepy 
przeszły na pracę rotacyjną, a pra-
cownicy zostali podzieleni na dwie 
grupy, które w cyklu tygodniowym 
na zmianę wykonują pracę w skle-
pie, lub pozostają w domu. Niektóre 

sieci, podobnie jak wiele spółdzielni 
społemowskich, zdecydowały się na 
wprowadzenie nagród finansowych. 

problemy  
do rozwiązania

Ale nie wszędzie sytuacja jest 
tak kolorowa. W sklepach brakuje 
nie tylko środków higienicznych, 
ale o czym wspomniał chociażby 
Alfred Bujara – zaczyna brakować 
rąk do pracy. Dlatego tak ważne jest, 
by w tym trudnym czasie należycie 
doceniać poświęcenie pracowników 
handlu i odpowiednio o nich zadbać. 

– Coraz częściej pracownicy sieci 
Auchan idą na zwolnienia lekarskie, 
albo opiekuńcze. Jeżeli chcemy mieć 
otwarte sklepy, to musimy zadbać 
o tych ludzi, bo jak nie, to nie wiem 
kto już wkrótce będzie pracował 
w supermarketach, kto będzie wyda-
wał towary, czy rozkładał je na pół-
kach. Pracownicy są tym wszystkim 
wkurzeni. A pracodawca nie docenia 
ich pracy – powiedział mi Dariusz 
Paczuski, przewodniczący zakłado-
wej „Solidarności” w sieci Auchan. 
A jego zastępczyni, Beata Ostaszew-
ska, opowiedziała mi, jakie najwięk-
sze problemy odczuwają pracownicy 
tej sieci. 

– Mamy dwa rodzaje kas. Pierw-
szy z nich to kasy samoobsługowe, 
gdzie stoi pracownik, który zabez-
pieczony jest jedynie w rękawiczki 
lateksowe i płyn do dezynfekcji rąk. 
Nie ma żadnej dodatkowej przerwy, 
żeby mógł chociażby pójść umyć 
ręce. Drugi rodzaj kas, to kasy sa-
moobsługowe, gdzie fizycznie ob-
sługuje się klienta. Pracodawca na 
tego rodzaju kasach zamontował 
pleksi, jednak w tak niefortunny 
sposób, że nic ona kompletnie nie 
daje, bo w momencie, kiedy klient 
płaci za zakupy, to odległość mię-
dzy nim a pracownikiem to zaled-
wie 0,5 metra. A zalecenia mówią 
o 1-1,5 m. 

Pracownicy sklepów Auchana 
wyposażeni są jedynie w rękawicz-
ki i płyny, nie mają żadnych dodat-
kowych przerw. Podobnie, jak pra-
cownicy hali. Oni także nie dostali 
żadnych dodatkowych zabezpieczeń. 
Pracownicy boją się o własne zdro-
wie i zdrowie swoich bliskich. Nie 
czują, żeby pracodawca w jakikol-
wiek sposób dbał o nich – opowie-
działa Beata Ostaszewska. Podobne 
problemy odczuwają także pracow-
nicy innych sieci handlowych.

Wspólna troska
Jak widać więc, potrzebne jest 

pełne zrozumienie problemów pra-
cowników handlu. Oni także mają 
rodziny, boją się o ich i własne zdro-
wie i życie. Ale pracować muszą, by 
każdy z mógł zrobić zakupy w tym 
trudnym dla wszystkich czasie. Naj-
trudniejszym jednak chyba dla se-
niorów. To ta grupa wiekowa jest 
bowiem najbardziej zagrożona za-
chorowaniem na koronawirusa. Dla-
tego sieci handlowe, w tym Społem, 
starają się wyjść im naprzeciw, by jak 
w największym stopniu zadbać o ich 
samopoczucie. 

W niektórych placówkach poja-
wiły się specjalne skrzynki i gotowe 
do wypełnienia formularze, które 

seniorzy mogą wypełnić w mo-
mencie, gdy będą potrzebowali po-
mocy w zrobieniu zakupów. Mamy 
sygnały, że sklepy społemowskie 
wprowadzają specjalne godziny, 
podczas których osoby starsze mogą 
spokojnie zrobić zakupy. Są to nie-
jako regulacje zapożyczone prosto 
z Czech. W tym kraju również trwa 
zmasowana walka z koronawirusem. 
Obywatele nie mogą wyjść z domu, 
jeśli nie zasłonią twarzy maseczką. 
A większość sklepów wprowadziła 
dwugodzinne przerwy w obsłudze 
pozostałych klientów, by w tym cza-
sie seniorzy mogli spokojnie zrobić 
zakupy.

Obecna, wyjątkowa sytuacja 
w handlu każe nam łączyć i harmo-
nizować wysiłki wszystkich, dziel-
nych załóg sklepowych, organiza-
torów handlu oraz rzeszy klientów, 
aby niezbędne zakupy w sklepie 
przebiegały w spokojnej atmosfe-
rze i bezpiecznych warunkach.   

mARCIN KOZIeSTAŃSKI

Troska o bezpieczeństwo

Pracownicy wszystkich sieci handlowych w czasie 
pandemii koronawirusa wykonują tytaniczną pracę. 
Zasługują więc na szacunek i wdzięczność, zarówno ze 

strony klientów, jak i pracodawców. Wyjątkowe sytuacje wy-
magają wyjątkowych działań. A bez pracowników handlu 
nasze społeczeństwo nie byłoby w stanie normalnie funk-
cjonować. myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak 
by wyglądała sytuacja, gdyby nie pracownicy supermar-
ketów, sklepów, aptek oraz innych usług, które uważamy 
za oczywiste w tych trudnych czasach. Niezwykle istotne 
jest również, żeby klienci respektowali zarządzenia władz 
o kwarantannie. pamiętajmy też, żeby chwalić sprzedawców 
na pierwszej linii frontu i dziękować im, że narażają swoje 
zdrowie i samopoczucie, żeby zapewnić nam dostęp do niez-
będnych produktów oraz innych usług. Dziękujemy Drodzy 
Sprzedawcy, należą się wam pochwały!

Praca przy kasie w Sezamie w Centrum Marszałkowska. Napis na szybie – 
„Kliencie – minimalizuj zagrożenie! 1. Zachowaj  odstęp w kolejce, 2. Ogranicz 
rozmowy z kasjerem, 3. Odstaw koszyk tam, skąd wziąłeś, 4. Jeśli możesz, to płać 
kartą.”

329
szt.

1199
szt.

1249
szt.

599
szt.
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 l SONDA REDAKCYJNA – SPOŁEM walczy z pandemią! l

Teraz sytuacja się ustabilizowała, ale nadal 
obserwujemy dynamikę sprzedaży. Świadczy to 

o tym, że nasze sklepy wybierają także nowi klienci. Początkowo mieli-
śmy spore problemy z zaopatrzeniem w takie produkty jak kasze, maka-

rony, papier toaletowy, czy środki czystości, ale teraz już tych problemów nie odnotowu-
jemy i wszystkie sklepy są w pełni zaopatrzone.

Osobiście, jako przedstawiciel Krajowego Związku Rewizyjnego, uczestniczę w wideo- 
konferencjach z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Staramy się w gronie 
ekspertów uzmysłowić rządzącym, że trzeba uprościć procedury. Udało się to chociażby 
z wnioskami o ZUS, podatkami, czy przesunięciem matrycy VAT. Te rzeczy nie są jednak 
teraz najważniejsze. Najważniejsza jest obsługa klientów w bezpiecznych warunkach.

SYLWeSTeR CeRAŃSKI 
prezes SS Mokpol, 
20.03.20 

1. Tak jak wszyscy musieliśmy sprawnie przystosować się do nowej sytuacji. Wdro-
żenie procedur zgodnie z wytycznymi, zajęło nam naprawdę chwilę, to tylko dzięki po-
stawie i zaangażowaniu pracowników. Nasz zespół sprzedażowy zdaje najważniejszy 
egzamin w pracy zawodowej, z czystym sumieniem powiem, że jestem pełen podziwu 
i szacunku do ich pracy, lojalności i zaangażowania. Mimo wszystko, pojawiają się prze-
szkody od nas niezależne. W pierwszych dniach pojawiły się braki towarów i walka 
o każdą dostawę, nie mniej jednak byliśmy również na to przygotowani. Dzień przed 
wzmożonym ruchem klientów, mieliśmy zrobione zapasy na magazynie centralnym, 
a w momencie braków, towar był rozwożony także przez naszych pracowników. 

W tej chwili ubolewam nad brakami środków antybakteryjnych, rękawiczek, na bieżą-
co monitoruję dostępność i szukam nowych rozwiązań. Zdrowie i poczucie bezpieczeń-
stwa pracowników jest dla mnie najważniejsze. Jeszcze raz, Wszystkim Pracownikom 
Spółdzielni Mokpol serdecznie dziękuję, to zaszczyt mieć tak zaangażowanych i lojal-
nych pracowników.

2. Od początku ogłoszenia pandemii wprowadziliśmy procedury dotyczące ochrony 
zdrowia naszych klientów oraz pracowników. W każdym ze sklepów zostały powieszone 
Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, personel dezynfekuje na bieżąco wózki, udo-
stępnia rękawiczki dla klientów, towar jest zabezpieczony, obsługa chodzi w rękawicz-
kach, które są na bieżąco zmieniane. 

Zostały zmniejszone godziny otwarcia sklepów, wprowadziliśmy oznaczone strefy 
bezpieczeństwa przy kasach, pieczywie i serwisie. Ograniczyliśmy przepływ klientów 
w sklepie, chcieliśmy przez to uniknąć kolejek przy kasie i skrócić czas bezpośredniego 
kontaktu. Wydaliśmy dyspozycje do dostawców o ochronie towarów nie paczkowanych. 
Obecnie jesteśmy na etapie montażu zabezpieczeń przy kasach, żeby ograniczyć bezpo-
średni kontakt klient-kasjer.

Codziennie monitoruję sytuację i na bieżąco podejmuję decyzję, w tej chwili bezpie-
czeństwo pracowników i klientów jest dla mnie priorytetem.

3. Sytuacja powoli się normuje, ale zdajmy sobie sprawę, że poczucie zagrożenia tak szyb-
ko nie minie. Klienci doceniają podjęte przez nas działania i stosuję się do zaleceń. Wiadomo, 
że w takiej atmosferze łatwiej się pracuje a poczucie bezpieczeństwa jest większe. 

Dystrybutorzy na bieżąco odbudowują stany magazynowe, mogę powiedzieć, że w tej 
chwili nie ma znaczących braków towarowych. Nasi Partnerzy biznesowi stanęli na wy-
sokości zadania, cieszę się, że sytuacja została opanowana. W takich sytuacjach, potwier-
dza się fakt dobrych decyzji w zakresie wyboru Dostawców. Przy tej okazji serdecznie 
dziękuję naszym Dystrybutorom za sprawne działanie w trudnych warunkach, dzięki 
Wam również czujemy się bezpiecznie.

Wszystkim życzę dużo zdrowia i wytrwałości, przekażę bliskie mi w tej chwili słowa: 
„Kiedy odrzuca się strach, nic już nie ogranicza”

JÓZeF CHOCIAN 
 prezes PSS Sochaczew, 

17.03.20

1. Największy problem mamy z naszym targowiskiem, tzw. Zieleniakiem. Wszystkie 
targowiska w okolicy wydały już specjalne zarządzenia i zostały pozamykane. My tego 
nie uczyniliśmy, dlatego od jakiegoś czasu wydzwaniają do mnie mieszkańcy i miejsco-
wi dziennikarze, z pytaniami dlaczego my tego też nie zrobiliśmy. My jednak postano-
wiliśmy inaczej i kilka dni specjalnie poświęciliśmy na edukację klientów Zieleniaka. 

Informujemy klientów o konieczności przestrzegania zasad, dokonywania płatności 
za pomocą karty, czy odstępach w kolejkach na minimum 1,5 metra. Niestety mamy na 
tym targowisku m.in. producentów wędlin, mięsa, czy piekarzy z własnym pieczywem. 
Nie możemy więc ich pozbawić miejsca pracy. Prowadziłem już rozmowy z burmistrzem 
i z sanepidem, tłumaczyłem, że jeśli Zieleniak zostanie zamknięty, to jeszcze więcej osób 
będzie musiało chodzić do supermarketów, gdzie i tak kolejki liczą nawet po sto osób. 
U nas oczywiście tylu osób nie ma w kolejkach, a dodatkowo edukujemy je o stosowaniu 
odpowiednich odstępów. Nie wiem, czy uda nam się utrzymać otwarte targowisko, czy 
nie zmuszą nas do jego zamknięcia. 

Zamknąć musieliśmy już za to nasz Cafe Bar. Realizujemy jedynie zamówienia z od-
biorem własnym. Próbowaliśmy stosować dostawę do klientów, ale sprawiało to trochę 
problemów, dlatego wszystkim, którym smakują nasze specjały, oferujemy je na wynos. 
Kolejny problem, z jakim się niestety borykamy to fakt, że część naszych pracowników 
choruje. Na szczęście nie na koronowirusa, a na zwykłe przeziębienie. Ale i tak przez to 
musimy nieco ograniczać pracę naszych sklepów. 

2. Wszyscy pracownicy naszych sklepów posiadają środki dezynfekcyjne, obsługują 
oczywiście w rękawicach. Przy każdej kasie zamontowaliśmy dodatkowo żółtą tablicę 
informacyjną z prośbą o płatności kartą i zachowanie odstępu w kolejce do kasy. Pra-

RYSZARD JAŚKOWSKI 
prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Spożywców Społem, 25.03.20

Ciąg dalszy ze str. 1 u 

cownicy po każdym kliencie przeprowadzają dezynfekcje terminali płatniczych i co jakiś 
czas robią przerwy na mycie rąk. 

3. Obecnie sytuacja z dostawcami się uspokoiła, ale był moment, że rzeczywiście 
tego towaru trochę brakowało. Próbujemy dogadywać się z dostawcami i jesteśmy im 
wdzięczni. Zdajemy sobie sprawę z ich odpowiedzialnej pracy. Z kolei, jeśli chodzi 
o klientów, to muszę powiedzieć, że reagują różnie. Niektórzy wręcz mają do nas dziwne 
pretensje, że to my im nie dezynfekujemy rąk… Ale duża część klientów dostrzega, że 
nasi pracownicy poświęcają się i starają się pomagać innym w tym trudnym czasie.

GRAŻYNA GĄSTAł 
prezes PSS w Grodzisku Maz., 
25.03.20

1. Problemy związane są z brakami produktów higienicznych w hurtowniach, z tymi 
brakami boryka się cały kraj. Pracownicy, mimo lęku przed zarażeniem, stają codzien-
nie w swoich sklepach żeby klienci mogli codziennie zaopatrywać się w świeże towary. 
Strach to w tej chwili nieodłączny element codzienności. Spółdzielnia jako odpowie-
dzialny pracodawca ze wszech miar stara się zabezpieczyć zdrowie swoich pracowników.

2. W miarę możliwości zastały zakupione dla sklepów mydła i płyny, rękawiczki 
jednorazowe. Pracownicy mają informację o sposobie i konieczności mycia rąk.

–  Sklepy otrzymały informację GIS jak należy postępować w czasie pandemii
–  W sklepach są montowane osłony plastikowe przy ladach oraz osłony przy boksach 

kasowych
–  Sklepy są zaopatrzone w płyny odkażające do przecierania uchwytów koszyków 

i wózków. 
–  Jeżeli nie byłoby wystarczającej ilości rękawiczek pracownik powinien przetrzeć 

ręce w rękawiczkach płynem dezynfekującym (tak jak przeciera ręce bez rękawi-
czek)

–  W sklepach są zorganizowane miejsca z możliwością odkażenia rąk dla klientów
–  Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez sklepy godziny pracy sklepu mogą 

zostać skrócone.
–  Sklepy w obecnej sytuacji mają zwiększony limit na środki czystości. W miarę moż-

liwości rynku stoiska będą zaopatrzone w 0,5 litrowe żele antybakteryjne.

–  Pracownicy biurowi są odizolowani od osób z zewnątrz, drzwi pozostają zamknięte 
od godz 7.15 do 15.00, nie ma możliwości wychodzenia i wchodzenia pracowników 
jak również interesantów.Pozostają kontakty telefoniczne i emailowe. Korespon-
dencja jest odbierana bądź pozostawiana w wyznaczonym miejscu na zewnątrz.

–  Jest także udostępniony pojemnik z żelem odkażającym tuż przy wejściu do biura 
spółdzielni

–  Istnieje możliwość wykonywania pracy zdalnie.
3. Dostawcy przestrzegają zaleceń np., zostawiając dokumentację dotyczącą dostaw 

w ustalonym miejscu. Klienci dostosowują się do zaleceń, starają się płacić kartami płat-
niczymi oraz utrzymują zalecaną odległość. Niektórzy klienci dokonują zamówień tele-
fonicznie i przyjeżdżają po odbiór o ustalonej godzinie.

JANUSZ KAZImIeRCZUK 
prezes Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej,

 19.03.20
1. Pojawienie się koronawirusa w Polsce wywołało wszechobecne poczucie niepew-

ności oraz obawy o zdrowie i ludzkie życie, również w naszej Spółdzielni. Rozprzestrze-
nianie się koronawirusa powoduje szereg trudności związanych z organizacją produkcji 
pieczywa. Na początku miał miejsce skokowy wzrost zamówienia na produkty piekarni-
cze, co wymusiło gwałtowne i niespodziewane zwiększenie mocy produkcyjnych piekar-
ni. Potem jednak zaczęliśmy odczuwać spadek sprzedaży pieczywa wynikający z wdro-
żonych przez Państwo działań zapobiegawczych, jak ograniczenie przemieszczania się 
ludzi i ich wizyt w sklepach. Prowadzi to do strat surowcowych i produktowych. Obecna 
sytuacja spowodowała także wzmożoną absencję pracowników i blokuje pozyskanie no-
wych rąk do pracy. Ponadto, pojawia się obawa o stwierdzenie zakażenia koronawirusem 
u choćby jednego z pracowników i obowiązek wprowadzenia kwarantanny.

2. Spółdzielnia, od czasu wystąpienia pierwszego przypadku zakażenia w kraju, 
z uwagą śledzi zmieniającą się sytuację i podejmuje działania prewencyjne w celu za-
pewnienia ciągłości produkcji i dostaw pieczywa dla konsumentów. Zarówno w strefach 
produkcji pieczywa, jak również w przestrzeniach biurowych, zwiększono częstotli-
wość regularnych zabiegów higienicznych, szczególnie dezynfekcji rąk i powierzchni. 
Zwracamy szczególną uwagę na zachowania higieniczne personelu i ich stan zdrowia. 
Zweryfikowane pod kątem Spółdzielni i wdrożone zostały aktualne zalecenia GIS-u dla 
zakładów produkcyjnych. Z dniem 6 marca wydano wewnętrzne zarządzenie wprowa-
dzające obowiązkowe zasady, ograniczające ryzyko zakażenia dla wszystkich pracowni-
ków. W trosce o bezpieczeństwo procesu produkcji i pracowników, ograniczono wstęp 
do piekarni ludzi spoza organizacji, odwołano zaplanowane spotkania, a pracownikom 
umożliwiono pracę zdalną. W tej chwili proces produkcji pieczywa przebiega zgodnie 
z planem, a ciągłość dostaw jest zachowana. Spółdzielnia dokłada wszelkich starań, aby 
zapewnić maksymalne bezpieczeństwo produkowanej żywności i personelu. 

3. Klienci naszych sklepów firmowych wykazują się dużym zrozumieniem. Pod skle-
pami ustawiają się kolejki, z zachowaniem bezpiecznej odległości, a poszczególne osoby 
wchodzą do sklepów pojedynczo, nie podchodząc blisko do personelu. Nasi klienci bar-
dzo dobrze zareagowali także na wprowadzone osłon z pleksi oraz innych zabezpieczeń 

Na pierwszej   linii



SpOłemOWIeC WARSZAWSKI nr 4 (638)               Str. 5  

 l SONDA REDAKCYJNA – SPOŁEM walczy z pandemią! l

Więcej na str. 7 u

personelu i pieczywa. Zauważyliśmy również, że klienci, którzy przychodzili po zakupy 
kilka razy dziennie, teraz przychodzą do nas raz dziennie, lub nawet raz na dwa dni. Ze 
względu na mały ruch w mieście, podjęliśmy działania związane ze skróceniem godzin 
pracy sklepów i ograniczeniem asortymentów. Godziny otwarcia dopasowaliśmy do oto-
czenia, w którym one się znajdują.

JADWIGA ROWICKA 
prezes WSS Żoliborz, 
20.03.20

1. W związku z pandemią koronawirusa Spółdzielnia nie boryka się z dużymi zakłó-
ceniami organizacyjnymi, a jedynym poważnym problemem jest kwestia zorganizowa-
nia Walnego Zgromadzenia, poprzedzonego Zebraniami Grup Członkowskich. Walne 
Zgromadzenie zostało zaplanowane na 27.06.2020, z tym że grupy miały być zorganizo-
wane z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Walne Zgromadzenie jest zebraniem sprawoz-
dawczo-wyborczym na którym mają zapaść decyzje kadrowe, a ponadto należy dokonać 
wyboru biegłych rewidentów oraz zatwierdzić między innymi sprawozdania finansowe 
Spółdzielni. Należy przyjąć, że Zebranie Grup Członkowskich jest zebraniem publicz-
nym, chyba że przyjmiemy że nie jest i wtedy nie będą obowiązywały limity zebranych. 
Dlatego też Spółdzielnia oczekuje na ukazanie się ewentualnych rozstrzygnięć ustawo-
dawczych skutkiem których obowiązujące terminy, które wynikają z sytuacji opisanych 
powyżej zostaną zmienione na późniejsze.

Zwiększone zadania spowodowały, że część pracowników zaawansowana wiekowo, 
prawdopodobnie bojąc się zakażenia, nie wytrzymała emocjonalnie sytuacji i przebywa 
na zwolnieniach lekarskich. Pracownicy od 10.04.2020 r. otrzymają nagrody pieniężne za 
zaangażowanie z małym marginesem wykluczonych. Po zakończeniu rozprzestrzeniania 
się pandemii Spółdzielnia planuje dokonać kolejnej wypłat nagród, z uwzględnieniem pra-
cowników, którzy szczególnie zaangażowali się w prace Spółdzielni w trudnym okresie. 

2. Spółdzielnia wykonuje wszystkie zalecenia wynikające z wprowadzonych przepisów 
uchwalonych przez Rząd, które maja zapobiegać rozprzestrzenianiu się pandemii, w tym 
zabezpieczyła środki ochronne pracowników i przestrzega dyscypliny wśród klientów 
tzn. do placówki zapraszane są jedynie określone liczby osób (20 lub mniej w zależności 
od wielkości sklepu)., a wewnątrz zapobiegać zbliżaniu się klientów do siebie (odległość 
1–1,5 m, w szczególności przy kasach). 

Ponadto wśród pracowników wprowadzona 
jest intensywna akcja przypominająca o szczegól-
nej roli i zadaniach sprzedawcy w tak poważnej 
instytucji jak Spółdzielnia społemowska, gdzie 
wykonywaną pracę handlowca należy porównać 
z pracą lekarza, pielęgniarki czy innych zawodów, 
którzy nie mogą w warunkach szczególnych po-
wstrzymywać się od wykonywania zadań mają-
cych zasadnicze znaczenie społeczne. 

3. Klienci i dostawcy na nową rzeczywistość reagują spokojnie, gdyż mają świado-
mość, że problemy Spółdzielni są problemami dostawców i klientów i odwrotnie. 

BOGUSłAW RÓŻYCKI
prezes WSS Praga Południe, 
25.03.20

1. Podstawowy problem to braki kadrowe. Z jednej strony pracownicy korzystają 
z możliwości przysługującej im opieki nad dziećmi do 8 lat. Z drugiej dość duża ilość 
korzysta z łatwo dostępnych zwolnień lekarskich. Są też przypadki porzucenia pracy 
przez osoby pracujące na zlecenie i będące na emeryturze.

2. Wszystkie sklepy zostały zaopatrzone w środki dezynfekcyjne do higieny osobi-
stej jak i środki dezynfekcyjne do narzędzi pracy (wózki, koszyki). Załogi zobowiązane 
są również do dezynfekowania klamek, przycisków itp.
–  dla wszystkich pracowników zakupiliśmy „przyłbice” plastikowe osłaniające twarz 

oraz rękawiczki lateksowe. Montujemy też ekrany plastikowe przed kasami.
–  zobowiązaliśmy kierowników aby egzekwowali od konwojentów i kierowców dezyn-

fekowanie rąk w momencie wejścia do sklepów a sami kierownicy w tym czasie ko-
rzystali z  przyłbic.

–  przy wejściach do sklepów umieszczone są pojemniki z płynem dezynfekcyjnym dla 
klientów oraz rękawiczki jednorazowego użytku.

Praca przy kasie w Universamie Grochów.  Foto facebook spolem
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–  na drzwiach wejściowych są informacje o ilości klientów mogących przebywać jedno-
cześnie w sklepie a w Universamie ilością klientów sterują wartownicy

–  w sklepach i przy stanowiskach kasowych są umieszczone informacje o odległościach 
między klientami.

–  zakazaliśmy wizyt w sklepach przedstawicieli handlowych. Zamówienia towarów te-
lefonicznie lub przez Internet.

–  w biurze nie ma wizyt ani spotkań. Przy wejściu też są dozowniki do dezynfekcji rąk. 
Wprowadziliśmy też pracę na odległość przez Internet. Jest zasadą, że z grubsza część 
pracowników pracuje w domu a druga w biurze. Po tygodniu następuje zmiana.

–  z uwagi na zdecydowanie mniejszy ruch klientów na początku ubiegłego tygodnia, 
zwłaszcza w  godzinach porannych i wieczorowych, ograniczyliśmy godziny otwarcia 
z 6.00–21.00 na 7.00–19.00. Jest to również związane z sygnalizowaną wcześniej ab-
sencją sprzedawców – na dzisiaj ok. 15% zatrudnionych.

–  utrzymuje się b. duży spadek ilości klientów. Generalnie o ok. 50% w stosunku do 
normalnego przed epidemią, Sytuację częściowo ratuje, póki co, zdecydowanie zwięk-
szona wartość jednego koszyka zakupowego.

–  występują też oczekiwania najemców co do czynszu. Z tą sprawa czekamy na „Tarczę 
antykryzysową”.
3. Generalnie klienci  dostawcy reagują prawidłowo. Bywają też humorystyczne sy-

tuacje, np. jeden z klientów żądał aby banknoty i monety prasować (podgrzewać) żelaz-
kiem.

IWONA SARGA
prezes Krajowej Platformy Handlowej Spolem,
25.03.20

Największym z problemów jest przede wszystkim brak realizacji zamówień, spowo-
dowany brakiem transportu przez producentów, którzy nawet mając gotowy produkt, 

nie mogą go wysłać z powodu braku połączeń logistycznych. Drugi z problemów to szy-
kowane ogromne podwyżki, które spowodowane są przez braki surowców z Chin, czy 
Tajwanu, takich jak chociażby ryż. Tak naprawdę producenci zabezpieczają się sytuacją 
nadzwyczajną i umowy, które obecnie mamy, są umowami martwymi. My tę sytuację 
rozumiemy, ale z punktu biznesowego małe firmy są sparaliżowane niemocą. 

Informujemy spółdzielnie i dystrybutorów, który z producentów dysponuje towarem 
i jest w pełni gotowy do realizacji zamówień. Wyprzedzamy sytuacje i informujemy 
o dostępnych surowcach, które potrzebują klienci, takich jak chociażby makaron. Dodat-
kowo wprowadziliśmy inną organizację biura – jesteśmy w systemie dyżurowym, przez 
co zawsze jest jedna osoba w biurze, pomimo tego, że mamy ustanowioną pracę zdalną. 
Jesteśmy w ciągłych relacjach z producentami, dostawcami i klientami. Ten czas posta-
nowiliśmy także wykorzystać na przyszłość. Ustaliliśmy wewnętrznie zadania do wy-
konania. Pracujemy nad nowym asortymentem, sprawdzamy naszą bazę potencjalnych 
dostawców, którzy będą mogli w przyszłości dla nas produkować, robimy nową listę 
asortymentową produktów. Pracujemy cały czas do przodu, nie zatrzymujemy naszych 
działań, a wręcz je intensyfikujemy. Wysyłamy pierwsze zapytania o oferty, nawiązuje-
my nowe kontakty, by w pełni wykorzystać ten trudny czas.

Z jednej strony widzę, że jest panika. Ale to jest czynnik ludzki. Panika wynika z pa-
nującej sytuacji. Firmy borykają się z problemami, by zorganizować ten transport, ale 
niepotrzebne jest wprowadzanie dodatkowych nerwowych sytuacji. Trzeba poszukiwać 
rozwiązań, a nie reagować nerwowo. Wszystkie strony muszą ze zrozumieniem podejść 
do nowej sytuacji. My ze swojej strony nie wyciągamy jakiś ostatecznych konsekwencji, 
czy nie straszymy dostawców karami. To w tym momencie powodowałoby tylko brak 
racjonalnego myślenia i nerwy. A my musimy myśleć naprzód. Wirus na pewno kiedyś 
się uspokoi i wówczas będziemy musieli od początku odbudować nasze pozycje.

JANUSZ SZCZĘKULSKI
prezes WSS Wola, 
24.03.20

– Zawsze podkreślałem, że w naszej pracy społemowskiej najważniejsi są ludzie. Dla-
tego też, w sytuacji nadzwyczajnej pandemii koronowirusa, najważniejsze problemy 

wiążą się z zapewnieniem maksymalnej ochrony i bezpieczeństwem naszych dzielnych 
sprzedawczyń i kasjerek oraz klientów sklepów. Oczywiście, wymagało to wdrożenia ko-
niecznych zasad i rozwiązań przy sprzedaży towarów, szczególnie przy newralgicznych 
punktach, czyli przy kasach i wejściu do sklepu. 

W wolskiej Spółdzielni niezbędnie przestrzegamy zasad higieny, częstego mycia rąk, 
utrzymania czystości i porządku w sklepie, używania rękawiczek, a także utrzymywania 
odpowiednich odległości między klientami oraz limitu klientów w sklepie, w zależności 
od jego powierzchni. Kiedy trzeba, sprzedawca ma prawo zwracać uwagę klientom, aby 
stosowali zasady bezpieczeństwa.

Mimo trudnych warunków, staramy się utrzymać ciągłość dostaw, aby zaspokoić pod-
stawowe potrzeby naszych klientów. Baczną uwagę zwracamy na obsługę osób starszych 
i mniej sprawnych, aby kupno towarów nie sprawiało im nadmiernych trudności. 

Przy kasach instalujemy pleksiglasowe ekrany, skracamy godziny pracy placówek, tak 
aby dać możliwość wytchnienia załogom, odkazić blaty, klamki, regały, uzupełnić towa-
ry na półkach itd. Jak zwykle, będziemy wprowadzać innowacje w handlu, aby w tym 
okresie ułatwiać pracę w sklepie i poprawiać warunki sprzedaży. 

Ponieważ niedawno otwarte nasze Bistro Kredens, tak jak cała gastronomia, musiała 
przerwać działalność, to jednak nadal produkuje swoje wyroby garmażeryjne i dania 
gotowe na wynos i do naszych sklepów. 

Większość z naszych klientów i dostawców ze spokojem stosuje się do zasad stanu 
epidemicznego. Zarówno klienci, jak i dostawcy mają świadomość, że wspólnie razem 
możemy wykonać zadania zaopatrzenia mieszkańców w podstawowe artykuły, w tym 
przede wszystkim w niezbędne żywnościowe. 

Mimo wszystko, jak sądzę, zbliżające się święta wielkanocne, jak i wiosenna słoneczna 
aura powinny wzbudzać w nas optymizm i nadzieje na przezwyciężenie kryzysu. Prze-
cież wiele razy w naszej burzliwej historii, Społem sprawdzało się w najtrudniejszych 
momentach i zawsze wychodziliśmy z ciężkich opresji. 
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– W Kooperatywie nie ma żad-
nej marży. Jeżeli rolnik sprzedaje 
ziemniaki za złotówkę, to każdy 
kooperant kupuje je za złotówkę. 
Zastanawialiśmy się czy nie zawie-
sić odbiorów towarów na czas pan-
demii, ale doszliśmy do wniosku, 
że przecież wszyscy musimy jeść, 
a nasi dostawcy muszą z czegoś żyć. 
Skupiliśmy się na takiej organizacji 
odbiorów, żeby była to sytuacja mak-

symalnie bezpieczna – mówi Anna 
Urbańska, założycielka Kooperaty-
wy Grochowskiej.

– Czym jest Kooperatywa 
Grochowska?

– Kooperatywa Grochowska jest 
niesformalizowanym ruchem oddol-
nym. Polskie prawo nie do końca 
radzi sobie z pojęciem kooperatywy, 
dlatego 90 proc. z nich jest niejako 
poza systemem. W prawie nie ist-
nieje bowiem pojęcie kooperatywy. 
Niektóre więc zakładają fundacje lub 
stowarzyszenia, ale to nie rozwiązuje 
problemu działalności kooperatywy 
jako takiej. Nasza powstała 11 lat 
temu. Jesteśmy najstarszą kooperaty-
wą w Polsce. 

– Jak pani wpadła na pomysł po-
wołania jej do życia?

– Było nas pięć, miałyśmy małe 
dzieci i chciałyśmy znaleźć dobre 
jedzenie, które kosztowałoby mniej, 
niż żywność w sklepach ekologicz-
nych. Najlepszą metodą było więc 
nawiązanie bezpośrednich kontak-

tów z rolnikami. Najpierw były to 
tylko warzywa, ale z czasem doszły 
inne produkty. Dla większej grupy 

konsumentów, dostawcy opłacało 
się przywieźć towar bezpośrednio. 
Poza tym niemal każdy z nas zna 
kogoś, kto robi coś przydatnego, 
np. czyjaś babcia robi kiszone ogór-
ki, czyjaś ciocia sama robi masło. 
Dlatego Kooperatywa lawinowo się 
rozwinęła. 

– Ile osób należy do Kooperaty-
wy Grochowskiej?

– W szczytowym momencie było 
nas prawie 800 osób, plus dostawcy. 
Ale to do końca się nie sprawdziło. 
Bo ideą Kooperatywy były nie tylko 
wspólne zakupy, ale także tworzenie 
społeczności lokalnej, która mogłaby 
się zarówno wspierać, jak i razem 
działać. Przy 800 osobach było to 
niezwykle trudne, ponieważ jeden 
człowiek nie jest w stanie znać tylu 
osób, a cała działalność zaczęła bar-
dziej przypominać anonimowy targ. 
Dlatego postanowiliśmy się zmniej-
szyć i obecnie mamy limit ok. 150 
gospodarstw domowych, które mogą 
do nas należeć oraz nasi dostawcy, 
których jest kilkudziesięciu.

– Czy to są osoby tylko z war-
szawskiego Grochowa?

– Działamy na Grochowie, ale 
mamy kilka osób, które są z drugie-
go końca Warszawy, bo twierdzą, 
że nasza kooperatywa jest najlep-
sza. Myślę, że to kwestia panującej 
u nas atmosfery i tego „czegoś” co 
wspólnie wypracowaliśmy przez tyle 
lat. Największy sens ma tworzenie 

kooperatyw lokalnych, bo niosą ze 
sobą działalność na rzecz lokalnej 
społeczności. Dlatego rzeczywiście 
najwięcej osób mamy z Grochowa, 
z Pragi Południe. Oczywiście część 
dostawców jest spoza Warszawy.

– A kim są Wasi dostawcy?
– Mamy jedzenie od małych do-

stawców. Z jednej strony bardzo dba-
my o jakość asortymentu, a z drugiej 
zaprzyjaźniamy się z dostawcami, 
znamy się z nimi. To nie są duże 
zakłady. Są to mali przedsiębiorcy, 
którzy zazwyczaj nie mogą konkuro-
wać w supermarketach. A niektórzy 
dostawcy wręcz dostarczają swoje 
produkty tylko do kooperatyw. Dla 
nich taka współpraca jest korzystna, 
ponieważ maksymalnie skracamy 
łańcuchy dostaw i nie biorą w nich 
udziału pośrednicy. Dlatego  kupu-
jemy towary po niższych cenach niż 
w sklepach, a dostawcy zarabiają 
więcej, bo nie muszą dzielić się zy-
skiem z pośrednikami. W Koope-
ratywie nie ma żadnej marży. Jeżeli 
rolnik sprzedaje ziemniaki za złotów-
kę, to każdy kooperant kupuje je za 
złotówkę. Cała wykonywana w Ko-

Ruch zaradnych

Kooperatywa Grochowska

10 marca br. w  związku 
z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, Mi-

nisterstwo Rozwoju – we współ-
pracy z Głównym Inspektorem 
Sanitarnym – przygotowało 
10-punktowe zalecenia dla bran-
ży handlowej. Już trzy dni póź-
niej, 13 marca zaktualizowało je 
i uzupełniło je o dalsze zalecenia, 
zawarte już w 12 punktach. Roz-
wój pandemii  zmusza do coraz 
bardziej rygorystycznych reguł 
w placówkach handlowych. I dla-
tego w aktualizacji pominięto np. 
pierwotną uwagę, że „NIE zaleca 
się noszenia maseczek ochron-
nych przez osoby zdrowe!”. Sta-
je się to po prostu nieaktualne, 
bo maseczki powinni nosić już 
wszyscy, jak w Czechach i in. 
krajach. 

W aktualizacji zaleceń dla pla-
cówek handlowych i usługowych 
(w szczególności sklepów spo-
żywczych, drogerii, placówek 
pocztowych, piekarni, pralni) z 13 
marca br. znajdujemy takie:

1. Zwracać klientom uwagę 
na konieczność zachowania bez-
piecznej odległości w kolejkach 
i przy kasie (przynajmniej 1-1,5m)

2. Nie obawiać się zwra-
cać uwagi współpracownikowi 
i klientowi, aby nie kasłał i nie 
kichał w naszym kierunku ani na 
produkty spożywcze.

3. Promować dokonywanie 
płatności bezgotówkowych. 

4. Promować regularne i do-
kładne mycie rąk przez pracow-
ników obiektów wodą z mydłem 
lub ich dezynfekcję środkiem 
na bazie alkoholu (min. 60%), 
w szczególności: 

Główny Inspektorat Sani-
tarny 25 marca br. określił 
zalecane działania zapobie-

gające zagrożeniu epidemiologicz-
nemu COVID-19 (koronawirus) 
na targowiskach i bazarach, na 
których sprzedawana jest żywność. 
Część jego zaleceń szczegółowych 
warto stosować także w zwykłych 
sklepach spożywczych.  

GIS na pierwszy miejscu umiesz-
cza higienę rąk, zalecając:

„Osoby mające kontakt z żywno-
ścią, muszą często myć ręce: 
▪ Przed rozpoczęciem pracy;
▪ Przed kontaktem z żywnością, 

która jest przeznaczona do bezpo-
średniego spożycia,
▪ Po obróbce lub kontakcie z żyw-

nością surową, nieprzetworzoną;
▪ Po zajmowaniu się odpadami/

śmieciami;
▪ Po zakończeniu procedur czysz-

czenia/dezynfekcji;
▪ Po skorzystaniu z toalety;
▪ Po kaszlu, kichaniu, wydmucha-

niu nosa;
▪ Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
▪ Po kontakcie z pieniędzmi.
W przypadku straganów na ba-

zarze/targowisku np. z warzywami 
i owocami, gdzie dostęp do wody jest 
utrudniony – należy ręce dezynfeko-
wać przy użyciu płynów dezynfeku-
jących lub chusteczek nasączonych 
takim płynem.”

Na drugim miejscu GIS umieszcza 
higienę kaszlu i oddychania:
▪ Podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 
chusteczkę do zamkniętego kosza 
i umyć ręce, używając mydła i wody 
lub zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%).
▪ Nie obawiać się zwracać uwagi 

współpracownikowi i klientowi, aby 

nie kasłał i nie kichał w naszym kie-
runku ani na produkty spożywcze.

potem szczegółowo określa za-
sady bezpieczeństwa żywności, 
które należy stosować „restryk-
cyjnie i z pełną świadomością”. 
Są w nich zawarte m.in. zalecenia 
i przestrogi, np. „dotykanie mięsa 
w rękawiczce jednorazowego użytku, 
którą następnie pobieramy pieniądze 
a potem nakładamy na wagę wędlinę 
powoduje, że bakterie występujące 
na mięsie i na pieniądzach zostaną 
przeniesione na wędlinę, podobnie 
jak w przypadku nie umytych rąk.”

Jak zaleca GIS, w sklepikach 
i sklepach oraz budkach na bazarach/
targowiskach należy:
▪ zintensyfikować procesy mycia 

i dezynfekcji – podłóg, lad, używa-
nego sprzętu sklepach, koszyków 
sklepowych, kas, taśm przy kasach, 
poręczy, uchwytów, terminali płatni-
czych etc.;
▪ ograniczać w miarę możliwości 

ekspozycję żywności nieopakowanej 
przeznaczonej do bezpośredniego 
spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez 
przykrycie folią opakowań, przesta-
wienie tych produktów w miejsce 
oddalone od konsumenta, tak aby nie 
leżała ona obok miejsca podawania 
produktów;
▪ Zaleca się ograniczanie moż-

liwości samoobsługowego zakupu 
wyrobów piekarniczych, cukier-
niczych pieczywa – wskazane jest 
podawanie i pakowanie przez sprze-
dającego produkty tj. pieczywo, 
wyroby cukiernicze, bułki, tak aby 
ograniczyć kontakt klienta z żyw-
nością;

Na straganach i stoiskach np. 
z owocami i warzywami:
▪ podawać i pakować produkty 

przez sprzedającego, tak aby ograni-
czyć kontakt klienta z żywnością;
▪ dezynfekować ręce po każdym 

kontakcie z pieniędzmi.

GIS napomina: „Nie dopuszczać 
do kontaktu z surowcem lub pro-
duktem osób, które mają objawy 
zakażenia dróg oddechowych, na-
wet łagodny kaszel albo gorączkę. 
W przypadku nieprzestrzegania 
tych zasad nie obawiać się zwracać 
uwagi współpracownikowi i klien-
towi”.

Przypomina też, aby zacho-
wać bezpieczną odległość klien-
t-klient, klient-sprzedawca, 
sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 
metra). Dotyczy to zarówno osób 
w sklepikach i sklepach jak również 
na terenie całego targowiska, gdzie 
nie powinno się znajdować zbyt 
wiele osób.

Osoby, które oczekują na swoją 
kolej po zakupy również powinny 
zachować dystans 1,5m. W sklepach 
i sklepikach należy zachować ten od-
stęp między klientami, jak również 
od osób sprzedających.

Poza częstym myciem i dezynfek-
cją, w sklepach/sklepikach w miarę 
możliwości zaleca się wietrzenie po-
mieszczeń.

W miarę możliwości trzeba 
korzystać głównie z płatności 
bezgotówkowych w placówkach 
handlowych. GIS podkreśla, że 
płatności bezgotówkowe są bez-
pieczniejsze, jednakże trzeba mieć 
na uwadze np. seniorów, który 
często nie korzystają z płatności 
kartą. Powinni mieć oni możliwość 
dokonania płatności, dlatego też po 
każdym kontakcie z gotówką, na-
leży myć ręce lub przynajmniej je 
zdezynfekować preparatem na ba-
zie 60% alkoholu.

Na koniec GIS zaleca: „Możli-
we jest też zorganizowanie dowo-
zu towaru do klientów – w miarę 
możliwości kadrowych/transporto-
wych”.

Opr. Red. 

Rygory dla targowisk Przed rozpoczęciem pracy; 
● Przed kontaktem z żywno-

ścią, która jest przeznaczona do 
bezpośredniego spożycia, ugoto-
wana, upieczona, usmażona; 

● Po obróbce lub kontakcie 
z żywnością surową, nieprzetwo-
rzoną; 

● Po zajmowaniu się odpada-
mi/śmieciami; 

● Po zakończeniu procedur 
czyszczenia/dezynfekcji; 

● Po skorzystaniu z toalety;
● Po kaszlu, kichaniu, wy-

dmuchaniu nosa; 
● Po jedzeniu, piciu, lub pale-

niu; 
● Po kontakcie z pieniędzmi;
5. Ograniczać, w miarę moż-

liwości, ekspozycję w punktach 
handlowych żywności nieopako-

wanej, przeznaczonej do bezpo-
średniego spożycia szczególnie 
pieczywa, ciast, a tam gdzie żyw-
ność nieopakowana jest pakowa-
na przez konsumenta– zwracać 
uwagę na właściwą higienę.

6. Ograniczać możliwość prze-
bierania i dotykania produktów, 
które są przeznaczone do spoży-
cia bez mycia i obróbki termicz-
nej (np. pieczywo, bułki, wyroby 
cukiernicze).

7. Promować wykorzystywanie 
do pakowania rękawic foliowych 
oraz torebek.

8. Wywiesić w widocznym 
miejscu informacje, jak skutecz-
nie myć ręce. 

9. Upowszechniać wśród pra-
cowników wiedzę z zakresu BHP. 

10. Zwrócić szczególną uwagę 
na rekomendacje, aby podczas 
wizyt w placówkach handlowych 
NIE dotykać dłońmi okolic twa-
rzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

11. Przestrzegać higieny kaszlu 
i oddychania. Podczas kaszlu i ki-
chania należy zakryć usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką – 
jak najszybciej wyrzuć chustecz-
kę do zamkniętego kosza i umyć 
ręce, używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%). 

12. Zapewnić, aby pomiesz-
czenia handlowe były czyste 
i higieniczne: powierzchnie do-
tykowe takie jak: kasy samo-
obsługowe, blaty, lady i stoły, 
klamki, włączniki światła, porę-
cze i inne przedmioty (np. tele-
fony, klawiatury, terminale płat-
nicze), a także wózki i koszyki 
muszą być regularnie wycierane 
środkiem dezynfekującym lub 
przecierane wodą z detergentem; 
wszystkie obszary często uży-
wane, takie jak toalety, pomiesz-
czenia wspólne, powinny być 
regularnie i starannie sprzątane 
z użyciem wody z detergentem.

Wydaje się, że w interesie 
nas wszystkich – handlowców 
i kupujących – jest coraz bar-
dziej rygorystyczne przestrze-
ganie określonych reguł zacho-
wań. Tam gdzie opanowano, 
lub ograniczono pandemię, 
głównie w Azji, tylko żelazna 
dyscyplina i roztropność dają 
pozytywne wyniki w tej dra-
matycznej walce o życie i zdro-
wie ludzi. 

Opr. Red.  

Reguły sklepowe

operatywie praca opiera się na wo-
lontariacie.

– Gdzie znajduje się siedziba 
Kooperatywy?

– Przez dłuższy czas znajdowała 
się w moim mieszkaniu, co było dość 
uciążliwe. Na szczęście znaleźliśmy 
miejsce w Centrum Aktywności Lo-
kalnej na Grochowie. Tam raz w ty-
godniu spotykamy się, by wszystkie 
produkty odebrać i wydać konsu-
mentom. Mamy tam pomieszczenie 
z lodówkami, gdzie możemy coś 
przechować, ale nie jesteśmy hurtow-
nią. Nie składujemy produktów cały-
mi tygodniami, bo dbamy o jakość. 
Świeże produkty dość szybko mo-
głyby się zepsuć, a sypkich towarów, 
jak mąki, kasze też nie chcemy długo 
przechowywać, żeby nie zalęgły się 
w nich mole. 

– A jak działa Kooperatywy 
w okresie pandemii koronawirusa?

– Skupiliśmy się na takiej organi-
zacji odbiorów, żeby była to sytuacja 
maksymalnie bezpieczna. M.in. prze-
nieśliśmy się „na dwór”, ograniczy-
liśmy liczbę dostawców w każdym 
tygodniu, wydajemy zapakowane 
imienne paczki „bezkontaktowo”. 
Pierwsze takie odbiory już za nami 
i muszę przyznać, że udało nam się 
zorganizować je niemal perfekcyjnie! 
Od kilku dostawców usłyszeliśmy, że 
kryzysowe odbiory w naszej koope-
ratywie były najlepiej zorganizowane 
w porównaniu z innymi odbiorami! 
Jestem pewna, że teraz procentuje to, 
czego nauczyliśmy się przez 11 lat 
działalności. 

– Dziękuję za rozmowę.

ROZmAWIAł:  
mARCIN   

KOZIeSTAŃSKI
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powódź stuleciaOd ponad 150 lat spółdziel-
czość spożywców w polsce 
w najtrudniejszych okre-

sach dziejowych ratuje niezawod-
nie polaków przed niedostatkiem, 
a nawet głodem i nędzą. pionier 
spółdzielczości, społecznik i eko-
nomista Aleksander makowiecki, 
po klęsce powstania Styczniowego 
zakładał w 1869 r. w Warszawie nie 
tylko pierwszą spółdzielnię „mer-
kury”, ale i  kuchnie dla ubogich, 
propagował akcje charytatywne.

Podczas obu wojen światowych, 
spółdzielnie i ich związek organi-

zowały zaopatrzenie w żywność dla 
znękanych warszawiaków i miesz-
kańców innych miast. Ich przywód-
cy, tacy jak Romuald Mielczarski 
w latach 1914-1918 i Marian Rapac-
ki w okresie 1939-1944, cały per-
sonel handlowy „Społem” i zapasy 
towarów, przeznaczały na ratowanie 
Polaków przed głodem i niedożywie-
niem. 

Oblężenie Warszawy 
Tak było podczas oblężenia War-

szawy we wrześniu 1939 i w dniach 
Powstania Warszawskiego 1944, 
kiedy cały potencjał „Społem” od-
dawano władzom polskim, bo inne 
firmy handlowe zamykały działal-
ność.  

Od 1 września 1939 r. napaści 
III Rzeszy Niemieckiej na polskę, 
prezydent Warszawy Stefan Sta-
rzyński ochrypłym głosem przez 
radio zagrzewał warszawiaków do 
walki i przetrwania. Codziennie 
ogłaszano „Alarm dla miasta War-
szawy”, by chronić się przed bom-

bami. W ich huku w oblężonej, po-
nadmilionowej  stolicy, w sytuacji 
gdy prywatni kupcy i firmy zamy-
kali swe sklepy, jedynym dystrybu-
torem żywności pozostała sieć spo-
łemowskich sklepów i magazynów.

Zarząd Związku Społem, na czele 
z prezesem marianem Rapackim 
i spółdzielnie warszawskie oddały 
wszystkie swoje zapasy, magazyny, 
transport, placówki i ludzi do dyspo-
zycji prezydenta Starzyńskiego. 

Handel społemowski, zwłasz-
cza transport, odbywał się wówczas 
w dramatycznych okolicznościach, 
pod nieustannym gradem bomb i po-

cisków, we dnie i w nocy.  Ginęli 
ludzie i konie. Rozbijane były wozy 
z towarem, np. na ostrzeliwanym 
moście Kierbedzia, na Marszałkow-
skiej, Nowym Świecie, gdy rozwo-
żono towary z magazynów w Hali 
Mirowskiej, na Mokotowie i Woli. 
Do końca jednak, wśród pożarów 
i zniszczeń, na rzecz umęczonych 
warszawiaków i uchodźców, praco-
wali z uporem społemowcy. 

W uznaniu bohaterskiej postawy 
i ofiarnej pracy, prezydent Starzyński 
odznaczył wówczas w podziemiach 
ratusza Mariana Rapackiego Krzy-
żem Niepodległości z Mieczami. 
Przez cały okres wojny, m.in. w czasie 
kampanii wrześniowej i w Powstaniu 
Warszawskim, w którym zginął Ra-
packi i inni, społemowcy poprzez 
swe spółdzielnie, nieustannie z nara-
żeniem życia, zaopatrywali Polaków 
w żywność.  

Sklepy społemowskie realizowa-
ły wtedy system reglamentacji to-
warów, a spółdzielnie i ich związek 
konspiracyjnie pomagały ruchowi 

oporu, a także paczkami żywnościo-
wymi rodzinom jeńców wojennych, 
literatom, artystom, Radzie Głównej 
Opiekuńczej i PCK.  

W okresach kryzysowych
Spółdzielnie społemowskie dziel-

nie organizowały sprzedaż żywności 
w różnych okresach kryzysowych. 
Realizowały systemy kartkowej re-
glamentacji m.in. na mąkę, cukier, 
chleb, ziemniaki zarówno podczas 
I wojny światowej i po jej zakończe-
niu, jak i w czasie II wojny światowej 
i po jej zakończeniu, a także w róż-
nych okresach PRL, łącznie ze sta-
nem wojennym aż do 1989 r. W cza-
sie kryzysu gospodarczego w latach 
30. organizacja społemowska stawiła 
mu czoła i z powodzeniem prowadzi-
ła uczciwy handel, w trosce o swych 
klientów.              

Trzeba dodać, że sklepy i piekar-
nie społemowskie działały nieza-
wodnie podczas klęsk żywiołowych, 
jak np. w czasie słynnej powodzi 
stulecia w 1997 r., a także pod-
czas strajków i braków rynkowych 
w latach 1980-1981. Mało kto wie, 
że w porozumieniu z Solidarnością, 
spółdzielnie „Społem” zaopatry-
wały strajkujących stoczniowców, 
a związkowcy odstąpili wówczas od 
strajków w handlu. 

Od 150 lat „Społem” działa nie 
dla zysku, ale jak mówił w 1913 r. 
pierwszy lider związku, Stanisław 
Wojciechowski – „ku dobru po-
wszechnemu”. Wielokrotnie w histo-
rii pokolenia społemowców wykazy-
wały się zaradnością, wytrwałością, 
odpowiedzialnością i solidarnością 
z całym społeczeństwem. Jakże te 
tradycyjne cechy i etos spółdzielczej 
służby są aktualne i dzisiaj, w dobie 
walki z pandemią koronowirusa. 

DARIUSZ GIeRYCZ  

Alarm dla Warszawy

W obecnym niezwykle trud-
nym okresie pandemii, 
przypominam sobie jak 

23 lata temu, w lecie 1997 roku, jako 
redaktor ówczesnego kolorowego 
magazynu „Społem”, dokonałem 
rajdu dziennikarskiego do kilku 
spółdzielni społemowskich, najbar-
dziej poszkodowanych w wyniku 
pamiętnej powodzi stulecia. Były to 
m.in. spółdzielnie w Kłodzku, gdzie 
najwcześniej raptowna fala doko-
nała w lipcu dotkliwych zniszczeń 
kilku sklepów i piekarni, a następ-
nie w Nysie, Opolu, Wrocławiu, 
Raciborzu i Kędzierzynie-Koźlu, 
gdzie także woda zalała społemow-
skie placówki. 

Dla mnie, reportera największymi 
bohaterami tej powodzi byli mieszkań-
cy i młodzież, którzy workami z pia-
skiem bronili wraz ze strażą pożarną 
i wojskiem swych miast i majątku, 
a w tym prezesi i załogi spółdzielni, 
którzy z wielkim poświęceniem i za-
radnością ratowali swoje spółdzielnie. 
Potem przez wiele tygodni i miesięcy 
po powodzi z trudem remontowano 
sklepy i czyszczono sprzęt. 

Ówczesny prezes PSS w Kłodzku 
Zdzisław Kmieć opowiadał mi, jak 
to jego piekarze piekli chleb stojąc 
po pas w wodzie do ostatniej chwili, 
nie bacząc na niebezpieczeństwo wy-
buchu pieca. A prezes PSS Wrocław 
Północ Regina Laskowska wspomi-
nała, kiedy musiała wieczorem w ta-
jemnicy pływać łódką do otoczonych 
wodą sklepów, aby do torby foliowej 
zebrać utarg dzienny! Jedna ze sprze-
dawczyń, bez łączności z zarządem, 
sprzedawała towary z podtopionego 
sklepu otoczonego wodą, a wdzięcz-
ni mieszkańcy znosili jej pościel 
i koce, aby nocowała w sklepie. 

W Opolu, gdzie woda zatopiła 
zupełnie dom towarowy „Za Odrą”, 
społemowskie sklepy i Zajazd Kasz-
telański, nieżyjący już prezes Allan 
malawski zorganizował sztab kry-
zysowy pomocy powodzianom. Na 
jego wzruszający, dramatyczny apel 
w ówczesnym miesięczniku „Spo-
łem” ruszyła wielka akcja pomocy 
spółdzielni społemowskich. Nieży-
jący też prezes PSS Zakopane Woj-
ciech Gach w imieniu swej spół-
dzielni ufundował wtedy mieszkanie 
z pełnym wyposażeniem dla najbar-
dziej poszkodowanej osoby w PSS 
Opole. Prawie każda spółdzielnia 
spieszyła wtedy z pomocą pieniężną 
lub materialną, w postaci np. desek 
do odbudowy, mebli, sprzętów.

W KZRSS Społem powołano 
specjalny fundusz i komitet pomocy 
powodzianom, na którego czele sta-
nął niezapomniany, ofiarny prezes 
Stanisław Sosnowski. Wizytował on 
poszkodowane spółdzielnie, rozdzie-
lał  środki i materiały dla poszczegól-
nych spółdzielni i osób, zwłaszcza 
tych, które straciły mieszkania. 

W sposób najbardziej real-
ny i użyteczny uzewnętrzniła się 
wtedy ogromna siła spontanicz-
nej, bezinteresownej solidarności 
i zaradności społemowców, ich 
spółdzielni i związku. Słowo „Spo-
łem!” znowu zajaśniało swoim ide-
owym blaskiem. I naprawdę, nasi 
prekursorzy mogliby być dumni ze 
swych potomnych. Ten jednoczący 
wszystkich znak powinien nam tak-
że przyświecać i dzisiaj, gdy trzeba 
zaopatrywać w żywność znękanych 
pandemią rodaków. 

DARIUSZ GIeRYCZ                    

ANATOL ŚWIeŻAK 
prezes Hali Wola sp.z o.o., 
25.03.20

Dwa pierwsze tygodnie marca, to był prawdziwy boom na artykuły spożywcze. Wów-
czas sprzedaż była nawet trzykrotnie większa niż zawsze. Ale my, jako Hala Wola, 

mamy też sporą część odzieżowo-obuwniczą i przemysłową. I zupełnie zatrzymała nam 
się sprzedaż właśnie tych artykułów odzieżowo-obuwniczych. W tej chwili sprzedaż tych 
towarów, w stosunku do ubiegłego roku, to jedynie około 10 procent. To prawdziwa tra-
gedia, bo mamy zgromadzoną kolekcję wiosenno-letnią – ok. 3 mln zapasu, a dzienna 
sprzedaż to jedynie ok. 1,5 tys. Nie ma szans, żeby to sprzedać. I to nie kwestia tego, że 
jesteśmy zamknięci, bo Hala Wola jest wciąż otwarta, ale ludzie po prostu teraz nie kupu-
ją takiego asortymentu, bo mają inne zmartwienia na głowie niż strojenie się. 

Handel spożywczy także zaczął się uspokajać, przez to, że ludzie porobili zapasy. To 
dla nas również niezbyt dobra wiadomość, bo sprzedaż spożywcza choć po części re-
kompensowała nam straty w handlu przemysłowym. Jeśli chodzi o dostawców, to po 
początkowych perturbacjach, sytuacja się uspokoiła. 

Zaopatrzenie spożywcze jest pełne, nie ma żadnych braków. Natomiast oczywiście 
jest druga kwestia tego zagadnienia – ile to potrwa? Bo jeżeli sytuacja utrzyma się 3–4 
tygodnie, to sobie jeszcze jakoś poradzimy, ale jeśli dłużej, to pojawią się poważne pro-
blemy, bo przecież kolekcji wiosennej nie sprzedamy na jesieni. A dostawcy nie chcą 
przyjmować zwrotów odzieży. 

Ważną dla nas kwestią jest oczywiście ochrona klientów i swoich pracowników. Nasi 
pracownicy słyszą, że inne branże mają pracę zdalną, poczty, czy urzędy są zamknięte, 
a pracownicy sklepów muszą przecież przychodzić do pracy. Ludzie są trochę rozgory-
czeni i czują się niedowartościowani. 

A klienci zachowują się różnie, potrafią być aroganccy dla pracowników, którzy są 
wręcz na pierwszej linii ognia, przez co narasta w nich niezadowolenie z całej sytuacji. 
Dlatego, jak możemy, tak pomagamy naszym pracownikom. Stanowiska kasowe zostały 
oddzielone od klientów płytami pleksi. Wszyscy mają jednorazowe rękawiczki i ma-
seczki. Wprowadziliśmy również w części spożywczej regulacje liczby klientów, przez 
regulację ilości wózków. 

Niestety pandemia koronawirusa zarzutowała też na naszej akcji „Społeczna misja Hali 
Wola”, którą prowadzimy od wielu lat, a dzięki której wspieramy uzdolnione dzieci i mło-
dzież z Bemowa. Termin naszej gali był zaplanowany na 12 marca, ale musieliśmy ją od-
wołać. Posiedzenie kapituły jeszcze się odbyło, ale uroczysty koncert, połączony z wręcze-
niem grantów dla młodych talentów musieliśmy przełożyć na bliżej nieokreślony termin. 

WIKTORIA WIeRZBA 
prezes PSS Wołomin, 
17.03.20

1. Na szczęście muszę stwierdzić, że nie odnotowałam do tej pory większych pro-
blemów w naszych sklepach. Ze wszystkim staramy sobie jakoś radzić. I uważam, że 
nie będzie problemu, dopóki ludzie nie zaczną chorować. Gdy załoga zacznie chorować, 
dopiero pojawią się prawdziwe problemy. Na ten moment, na szczęście, pracownicy nie 
odchodzą na żadne zwolnienia.

 l SONDA REDAKCYJNA – SPOŁEM walczy z pandemią! l
2. Już bardzo dawno wprowadziłam obowiązek stosowania rękawiczek przez na-

szych pracowników. Ponieważ w całym kraju są problemy z dostępem do płynów anty-
bakteryjnych, to załoga została zaopatrzona w spirytus, który dolewany jest do mydła, 
a także stosowany do przecierania lad. Zdecydowałam także o skróceniu godzin pracy 
w sklepach o dwie godziny. Wszystkie sklepy pracują dwie godziny krócej. Sklepy są 
czynne od 6.00 do 18.00–19.00.

3. Dostawcy co mają, to dają. Na szczęście jestem w dobrej sytuacji, bo mam 
jeszcze zrobione zapasy. Zrobiłam bowiem duże zakupy towaru na giełdzie w Ząb-
kach, na którą mam blisko. Nie brakuje mi więc mąki, kaszy, cukru. Dzięki temu 
klienci nie omijają naszych sklepów. Nie mogę, na szczęście, narzekać na brak klien-
tów. Natomiast zauważalny jest spadek klientów w sklepach przemysłowych. Klienci 
nie narzekają na zaistniałą sytuację, dość szybko się do niej dostosowali, przeważnie 
panuje wśród nich pełne zrozumienie tego, w jak ciężkich czasach wszyscy się zna-
leźliśmy. 

JADWIGA WÓJTOWICZ-GARWOłA
prezes Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem, 
20.03.20

 
1.  W Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o. w związku z zagro-

żeniem koronawirusem wystąpiły następujące problemy:
–  konieczność odwołania wszystkich spotkań handlowych, Konferencji Handlowej 

MAH „Wiosna 2020”,
– ograniczenie realizacji przelewów i obsługi korespondencji w formie tradycyjnej,
–  ograniczenie dostępności środków do utrzymania należytej higieny tj. mydła anty-

bakteryjnego, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych,  
– ograniczenie pracy w biurze Spółki.
2.  Dodatkowe rozwiązania wprowadzone w Mazowieckiej Agencji Handlowej „Spo-

łem” Spółka z o.o.:
– zmiana organizacji pracy w biurze Spółki – dyżury pracowników,
– praca zdalna pracowników w domach – do odwołania.
3.  Obserwując wejścia do sklepów, klienci spokojnie czekają na wejście wg zaleceń 

na drzwiach sklepu. Utrzymują zalecane odległości. Nie komentują, nie frustruje 
ich ta sytuacja.

Kontrahenci – w aspekcie planowanych promocji wnoszą uwagi i zgłaszają wątpli-
wości, czy zasadne jest teraz promować towary, skoro klienci zostają w domach. Argu-
mentem jest utrzymanie normalności i nie uleganie panice; zdarzyło się to w przypadku 
reklamy w metrze – argument: mało osób korzysta z komunikacji miejskiej. Ustalenie 
w firmie STROER, że spadła liczba pasażerów metra o 10% – to nie jest na dzień dzisiej-
szy duży spadek. VELVET, który ma w kwietniu zaplanowaną reklamę papieru i ręczni-
ków z ceną detaliczną w WSS Praga Płd. – Kontrahent przekonany został argumentem, 
że WSS Praga ma duży zapas tego towaru, a klientów bardzo niewielu.

Sondę opracowali: DARIUSZ GIeRYCZ i mARCIN KOZIeSTAŃSKI
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Święta to czas spotkań, który 
miło upływa w trakcie wspól-
nych posiłków w gronie rodziny 

i przyjaciół. Nigdzie nie trzeba się 
śpieszyć, można rozmawiać i delek-
tować się domowymi specjałami. Co 
w ten wyjątkowy czas przygotować 
na świąteczny stół? Oto propozycja, 
w sam raz na wielkanocny obiad. 

Kremowa 
zupa  
chrzanowa 

● 1,5 litra 
bulionu drobio-
w o - w a r z y w -

nego ● 3 białe kiełbaski ● 4 duże 
ziemniaki ● 200 g tartego ostrego 
chrzanu ● 1 ząbek czosnku ● 125 ml 
30% słodkiej śmietanki ● 30 dag wę-
dzonego boczku (w miarę chudego) 
● 6 jajek ● natka pietruszki ● sól ● 
pieprz kolorowy do smaku ● 3 łyżki 
oleju rzepakowego 

Białą kiełbasę obsmażyć na odro-
binie oleju. Przełożyć do garnka 
z bulionem i gotować wraz z czo-
snkiem na wolnym ogniu około 20 
minut. Po tym czasie wyciągnąć kieł-
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Wszystkie litery ponumerowane 
w prawym dolnym rogu napisane w ko-
lejności od 1–24 utworzą hasło. 

poziomo: 1) polskie miasto z metrem, 
5) czarne wdowy, ptaszniki, 8) miejsco-
wość i gmina w środkowych Włoszech, 
9) popyt nie wzrastający (imiesłów), 10) 
„Złapał Kozak....”, 11) mały Amor, 13) 
pomieszczenie, 16) wódz plemion ma-
dziarskich, 20) Dubaj – jeden z siedmiu 
Państwa Arabskiego, 23) szable z autono-
miczną rękojeścią, 24) inaczej wynik, 25) 
Haesaert – trener AFC Ajax, 26) należy 
do gryzoni, 27) miasto w kraju związko-
wym Meklemburgia – Pomorze Przednie 
w Niemczech.

 pionowo: 1)… a niekiedy upadki, 2)
obraźliwe określenie katolika przez pro-
testanta, 3) konflikt, 4) stolica Jordanii, 5) 
na jednym z rond w Warszawie, 6) mą-
drzejsze od kury, 7) może być gazowa, 
12) 1,6 km, 14) przyrząd do pomiaru rezy-
stencji, 15) poranna w kościele, 17) może 
być intelektualna, 18) górnicze miasto, 
19) ciasto na święta, 21) określenie stanu 
lekkiego podchmielenia, 22) przekąska 

w postaci surowego mięsa, 23)…+ ulta, 
to machina miotająca pociski.

Karty pocztowe z dopiskiem Krzy-
żówka nr 4 prosimy przesłać na adres 
redakcji do dnia 30 kwietnia 2020 r. Pra-
widłowe rozwiązanie będzie premiowane 
w drodze losowania nagrodą ufundowa-
ną przez Wytwórczą Spółdzielnię Pracy 
Społem w Kielcach.

Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2020
poziomo: 1) teleskop, 5) Dniepr, 8) 

kokila, 9) gramofon, 10) rafinada, 11) 
abakus, 13) szych, 16) masyw, 20) asysta, 
23) Harnasie, 24) madrygał, 25) Repin, 
26) szaman, 27) szyszaki.

pionowo: 1) tokarz, 2) luksfer, 3) So-
lina, 4) pigwa, 5) Diana, 6) ikona, 7) pro-
dukty, 12) brom, 14) zraszacz, 15) hurt, 
17) Saksonia, 18) indeks, 19) neonki, 21) 
serum, 22) argon, 23) hałas. 

HASŁO: „HSp hurt trzy dekady na 
rynku”. Nagrodę ufundowaną przez HSp 
Hurt otrzymuje piotr Jóźwiak z Socha-
czewa. 
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W dobie światowej pan-
demii, sporo osób czas 
spędza w domu, a dla 

tych co pracują na froncie 
walki z epidemią, chwile 
wytchnienia też są niezwy-
kle cenne. Dlatego warto 
wykorzystać ten czas, by 
z życia smakować nawet jego 
chwile, np. przy ulubionej 
muzyce, filmie, literaturze, 
potrawach, napojach. 

Na frontonie magnackiego 
Pałacu Kawalera w Świer-
klańcu umieszczono na-

pis: „Memento Vivere!”, co 
znaczy „Pamiętaj, by żyć!”, 
„Pamiętaj o życiu!”. Jak 
tłumaczy go Aleksandra 
Hopa, trenerka rozwoju oso-
bistego, „Nieważne, w jakim 
momencie życia jesteś te-
raz. Każdy dzień jest wła-
ściwy, by ruszyć do przodu, 
zmienić coś, zacząć sięgać 
po marzenia. Masz jedno 
życie, co chcesz z nim zro-
bić?” 

Marzenia są koniecz-
ne zawsze, uważa słusz-
nie moja córka. Jeżeli nie 
możemy ich realizować te-
raz, to chociaż zaplanujmy 
ich realizację na mapach 
i zdjęciach, po kryzysie. 
Np. powrót na wyspę Bor-
nholm, podróże do Tyrolu, 
do norweskich fiordów, na 
Kamczatkę, czy do Tybe-
tu. Odwiedźmy krajobrazy 
i wnętrza – nadmorskie so-
sny na sztormowym wietrze, 

bieszczadzkie i tatrzańskie 
szlaki, gotyckie katedry, 
usiądźmy na kawie w staro-
miejskich zaułkach. 

Kiedy jestem w stresie, 
chcę oderwać się od co-
dzienności, to włączam ulu-
bione „rytmy życia”, zaklę-
te w rozmaitej muzyce. Bo, 
jak mawia Marcin Kydryński 
w radiowej trójce, nieważ-
ne jakiego rodzaju słucham 
muzyki, tylko aby wykonaw-
cy budzili „błogi dreszcz”. 
Np. chóry cerkiewne, Cy-

ganie, harmoniści i jodle-
rzy, sławni tenorzy, jazzo-
we bandy, sławne orkiestry, 
pianiści, skrzypkowie, trę-
bacze, gitarzyści… nawet 
przy lampce Hennessy’ego, 
czy Stocka. 

Biografie, dobre krymi-
nały, powieści, książki hi-
storyczne, naukowe, albumy, 
przewodniki, poradniki, to 
morze wrażeń i wyobraźni. 
W trudnych chwilach pod-
noszą mnie na duchu dwie 
książki. To wspomnienia 
Kazimierza Leskiego, który 
w mundurze generała Wehr-
machtu przewoził meldunki 
i pieniądze dla AK, na trasie 
okupowana Warszawa-Ber-
lin-Paryż-Nicea. A druga 
pozycja, to powieść Ericha 
M.Remarque’a pt. „Czas ży-
cia, czas śmierci” o żołnie-
rzu podczas 2-tygodniowego 
urlopu w zbombardowanym 
mieście, gdzie zakochuje 

się i natychmiast żeni z ko-
leżanką szkolną.    

Mistrz Remarque pisze 
tak sugestywnie, że czuję 
swąd spalonych domów, kurz 
gruzów, huk bomb, ryk syren, 
smak potraw i wódki oraz 
bliskość dziewczyny. Trwa 
wojna, ale to jest pochwała 
życia, tych szczęśliwych, 
intensywnych chwil. 

Co do filmów, to radzę 
sięgnąć po klasyki, w ro-
dzaju westernu „Rio Bravo”, 

albo do, moim 
zdaniem naj-
lepszego mu-
zycznego filmu 
wszechczasów 
– mołdawskie-
go Emila Lote-

anu „Tabor idzie do nieba”. 
Cudowne krajobrazy, Cyga-
nie i konie na połoninach 
oraz upojna muzyka cygań-
ska. 

Na koniec potrawy. Na-
wet proste, niewyszukane, 
tradycyjne dania domowe 
cieszą. Ot, choćby piero-
gi „jak u mamy”, gulasz 
z kaszą, naleśniki z serem, 
bigos, kaszanka, pomido-
rowa z makaronem, sałatki. 
Mimo, że lutowa golonka 
w czeskiej gospodzie przy 
Chmielnej, do beczkowe-
go pilznera, na długo tkwi 
w pamięci… 

Duchowa uczta jest jednak 
bardziej trwała, np. lektura 
dawnych filozofów i myśli-
cieli na wiosennym bal-
konie. Tak twierdzi, wśród 
woni orientalnych kadzideł, 
tańczący     

 DERWISZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 4 z hasłem

smaki życia  

Memento vivere!

Baran 21.III-20.IV
Nie grozi ci uszczuplenie 
grona znajomych. Podejmij 
decyzje co do korekty pla-
nów w tym miesiącu, ale 
także tych na kolejne.

Byk 21.IV-21.V
Twoja wrażliwość na pięk-
no, znajdzie zastosowanie 
w planach dotyczących 
zmian w domu. Pomoże ci 
tym wiosenna aura.

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Zainteresowanie turystyką 
będzie możliwe w innym 
terminie. Czas pomyśleć co 
dalej w zakresie samokształ-
cenia.

rak 22.VI-22.VII
Bezinteresowność i tym ra-
zem pomoże w niełatwych 
sprawach dnia codziennego. 
Więcej silnej woli w zmia-
nach stylu życia.

lew 23.VII-22.VIII
Kontynuuj spędzanie wol-
nego czasu na czytaniu, lub 
oglądaniu filmów. W wy-
datkach zwróć uwagę na ko-
nieczność ich planowania. 

Panna 23.VIII-22.IX
Konsekwencja w działa-
niach pomoże w realizacji 
planów i zobowiązań. Po-
staw na oszczędzanie.

waga 23.IX– 23.X
Zmienność w zaintereso-
waniach nie pomoże w sta-
bilizacji. Zwróć baczniejszą 
uwagę na racjonalne plano-
wanie zajęć domowych.
SkorPIon 24.X-22.XI
Silny charakter będzie po-
mocny w podjęciu czekają-
cych na rozwiązanie spraw. 
Zainteresuj się racjonalnym 
żywieniem.

Strzelec 3.XI.-23.XII
Wrodzoną inteligencją za-
skarbisz sobie nowe grono 
znajomych. Pomyśl o pod-
jęciu zmian w spędzaniu 
chwil wolnych.

kozIorożec 24.XII-20.I
Nie czekaj na pochwały 
i uznanie innych – rób swo-
je. Podtrzymuj więzy ro-
dzinne. Pomyśl także o swo-
im zdrowiu.

wodnIk 21.I-20.II
Twoje zaangażowanie w  
działalność na rzecz innych 
zdobędzie uznanie. Wio-
senna aura pomoże w nała-
dowaniu akumulatorów.

ryBy 21.II-20.III
Do dotychczasowych znajo-
mych dołączą inni. Na stre-
sy dobrym lekarstwem będą 
telefony i maile.

J.J.

baski i czosnek, dodać tarty chrzan 
i gotować około 5 minut. Obrane 
ziemniaki ugotować w osolonej wo-
dzie do miękkości. Odcedzić i dodać 
do zupy. Do całości dolać słodką 
śmietankę i zmiksować na gładki 
krem. Doprawić do smaku. Boczek 
pokroić w cienkie plastry i usmażyć 
z każdej strony na kruche chipsy. 
Część rozkruszyć i dodać do zupy, 
pozostały boczek podać na wierzchu 
każdej porcji wraz z jajkiem i kilko-

ma plastrami białej kiełbasy. Całość 
posypać natką pietruszki. Podawać 
ze świeżym pieczywem. 

Schab  
faSzerowany  
chlebem 
z SuSzonymi 
pomidorami 
i ziołami 

● 1,5 kg schabu środkowego ● 
50 g oliwy z oliwek ● 1 posiekana 

cebula ● 1 marchewka pokrojona 
w kostkę ● 1 łodyga selera nacio-
wego pokrojonego w kostkę ● 50 g 
suszonych pomidorów pokrojonych 
w kostkę ● 2 łyżki posiekanego świe-
żego tymianku ● 100 g pokruszone-
go miąższu ze świeżego chleba ● 2 
łyżki posiekanej natki pietruszki ● 
sól ● pieprz ● 1 rozmącone jajko

Na patelni rozgrzać na średnim 
ogniu oliwę z oliwek. Poczekać, aż 
tłuszcz uzyska odpowiednią tempe-

raturę do smażenia. Następnie wrzu-
cić na patelnię cebulę, marchew, se-
ler i tymianek. Doprawić pieprzem 
i szczyptą soli. Smażyć przez 10 
minut często mieszając, aż warzywa 
staną się miękkie. Dodać wówczas 
miąższ chleba, natkę pietruszki i su-
szone pomidory. Wszystko dokładnie 
wymieszać. Odstawić na kilka minut, 
by przestygło, po czym dodać jajko 
i ponownie wymieszać. Rozgrzać 
piekarnik do 180°C. Schab rozkroić 
wzdłuż, w taki sposób, by mięso było 
połączone na spodzie i rozłożyć je jak 
książkę. Wypełnić wnętrze farszem 
z warzyw i chleba, pozostawiając po 
2 cm zapasu na brzegach. Dłuższy 
bok mięsa zwinąć ściskając sznur-
kiem do pieczeni. Położyć mięso na 
ruszcie i piec przez 90-120 minut 
(w zależności od wielkości piecze-
ni). Po wyjęciu z piekarnika nakryć 
mięso folią aluminiową. Przed poda-
niem usunąć sznurek. Pokroić schab 
w plastry, serwować z ziemniakami 
i sałatę z sosem winegret. 

TARTINKA

Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły, 
beczki i sieci.
Jeżeli Kwietna Niedziela sucha rok cały mokry, jeżeli 
mokra rok suchy.
Pogoda w Kwietną Niedzielę wróży urodzajów wiele.
W Niedzielę Kwietną dzień jasny, jest to dla lata znak 
krasny.
Gdy mokro w Kwietną Niedzielę, rok się sucho ściele. 

Przysłowia o Niedzieli Palmowej (kwietnej)

Wielkanocny obiad

Horoskop kwiecień 2020
Baran 21.III-20.IV 
Byk 21.IV-21.V
Bliźnięta 22.V-21.VI
Rak 22.VI-22.VII
Lew 23.VII-21.VIII
 Panna 22.VIII-22.IX
Waga 23.IX– 23.X
Skorpion 24.X-22.XI
Strzelec 23.XI.-23.XII
Koziorożec 24.XII-20.I
Wodnik 21.I-20.II
Ryby 21.II-20.III

            J.J.


