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Podziękowania 
 

Niniejsza praca nie mogłaby powstać bez pomocy i wsparcia wielu osób, którym 

pragnę w tej chwili serdecznie podziękować. 

W pierwszej kolejności pragnę złożyć wyrazy ogromnej wdzięczności na ręce prof. 

Moniki Kostery, dzięki której odkryłam magię antropologii. Dziękuję za okazane mi 

wsparcie, cierpliwość, otwarcie na moje pomysły oraz za inspirację i motywowanie do 

dalszej pracy w momentach zawahania.  

Serdecznie dziękuję moim bliskim i przyjaciołom, którzy przez cały czas 

towarzyszyli mi w wędrówce po Supersamie, a niejednokrotnie zmuszeni byli 

wysłuchiwać historii i rozterek „z życia badacza”. Szczególnie dziękuję Arturowi, który 

„zaraził” mnie swoją pasją do kultury czasów PRL oraz pierwszy zwrócił moją uwagę na 

Supersam. Praca ta nie mogłaby również powstać bez jego pomocy w sprawach 

technicznych. 

Szczególne podziękowania należą się kierownictwu i załodze Spółdzielni 

Spożywców SUPERSAM za otwartość i gotowość do wszelkiej pomocy. Dzięki osobom 

takim, jak Vice-Prezes ds. Handlu, pani Halina Windak, miałam okazję usłyszeć wiele 

niesamowitych historii i poznać „ducha” tego miejsca oraz dowiedzieć się więcej o 

realiach z poprzedniej epoki. Niniejsza praca jest historią opowiedzianą przez 

pracowników Supersamu, a za ich poświęcony czas, zaufanie i wspomnienia serdecznie 

dziękuję. 

Magdalena Wojtkiewicz   
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1.  WSTĘP 

1.1   Tło 
 

W pierwszych powojennych latach w Stolicy istniały tylko małe sklepy spożywcze i 

przemysłowe handlu państwowego i spółdzielczego. Trwała w pełni odbudowa miasta z 

gruzów. Głównym akcentem było budownictwo mieszkaniowe, remontowano zrujnowane 

mieszkania. Pierwszą większą placówkę handlową otwarto w drewnianym baraku przy 

skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. 

Po 1950 roku uruchomiono kilkanaście placówek średniej wielkości z artykułami 

spożywczymi i kolonialnymi typu Delikatesy. W całej Warszawie poprawiono stan sieci 

sklepów przez łączenie małych placówek. W dzielnicach peryferyjnych Woli, Mokotowa, 

Ochoty, obu Prag wznoszono pawilony z elementów prefabrykowanych na uzupełnienie 

sieci. Nader ubogi był stan placówek restauracyjnych, kawiarni, placówek żywienia 

zbiorowego. W tej sytuacji Stołeczna Rada Narodowa i Ministerstwo Handlu 

Wewnętrznego szeroko popierały tworzenie dużych obiektów handlowych z pełnym 

asortymentem towarów żywnościowych i przemysłowych (Publikacja Jubileuszowa, 

1982). W związku z tym wkrótce powstał projekt budowy dużej placówki handlowej dla 

dzielnicy Mokotów, obok placu Unii Lubelskiej, po dawnym dworcu kolejki dojazdowej, 

na obrzeżu ulic: 

- Ludwika Waryńskiego 

- Puławskiej i Pl. Unii Lubelskiej 

- Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 

Obecnie handel i usługi są jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Jeżeli 

weźmiemy pod uwagę szersze ujęcie – z punktu widzenia podziału na sektory 

ekonomiczne, w usługach zatrudnionych jest w Polsce 7.260.000 osób (GUS, dane na 

koniec IV kwartału 2003 roku). Ta dziedzina gospodarki jest polem dużego 

zainteresowania inwestorów zagranicznych, co szczególnie można zaobserwować w 

dynamicznym rozwoju wielkopowierzchniowych placówek sprzedaży (Czarzasty, 2002). 

Możemy tutaj mówić o dwóch typach dużych sklepów: supermarektach i hipermarketach, 

a kryterium rozgraniczenia to zazwyczaj skala działalności i powierzchnia obiektu.  

Za supermarket uważany jest sklep samoobsługowy o powierzchni 400-2499 

metrów kwadratowych oferujący w sprzedaży artykuły żywnościowe i 

nieżywnościowe powszechnego użytku, a hipermarket to sklep samoobsługowy o 
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powierzchni co najmniej 2500 metrów kwadratowych z szerokim i pogłębionym 

asortymentem artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zwykle dysponującym 

parkingiem samochodowym. (tamże, s. 4)   

W 2003 roku w Polsce funkcjonowało 4625 sklepów o powierzchni przekraczającej 

400 metrów kwadratowych i liczba ta stale rośnie.  

Ekspensja wielkopowierzchniowych placówek sprzedaży spotyka się z dużą krytyką 

przedstawicieli rodzimego handlu i wielu ugrupowań politycznych. W mediach często 

słychać opinie, że decyzje o otwieraniu coraz to nowych super- i hipermarketów 

podejmowane są nieuczciwie, a brak jasnych regulacji prawnych w tej kwestii sprzyja 

korupcji. Sytuacja ta nakłada się na regresję przedsiębiorstw krajowych, których sytuacja 

pogarsza się nadal w świetle szybkiego wzrostu konkurencji. Dodatkowo, małe rodzime 

przedsiębiorstwa handlowe nie są w stanie przeciwstawić się ekonomicznej sile wielkich 

sieci. Te ostatnie bowiem korzystając z ekonomii skali mają możliwość stosowania dużych 

obniżek cen połączonych z częstymi promocjami towarów, które są bardzo atrakcyjne dla 

konsumentów. Handlowym gigantom stawia się wiele zarzutów: praktyki nieuczciwej 

konkurencji, w tym stosowanie cen dumpingowych, „nierzetelne postępowanie wobec 

kontrahentów oraz naruszanie praw pracowniczych personelu” (tamże, s.5).  

Wiele z tych zarzutów zdają się potwierdzać coraz to nowe przypadki 

nieprawidłowości w super- i hipermarketach silnie nagłaśniane w ostatnim czasie przez 

środki masowego przekazu oraz organizacje społeczne. Zastraszający jest zwłaszcza fakt 

nagminnego łamania praw pracowniczych w tychże placówkach. W sprawozdaniu 

Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP w 2002 roku możemy przeczytać (Raport o 

supermarketach, 2002), że w trakcie kontroli ujawniono wiele naruszeń. Najliczniejszą 

grupę (72% skontrolowanych placówek) stanowiły nieprawidłowości polegające na 

nieudzielaniu urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego 

prawo. W ocenie inspektoratów, jedną z przyczyn tych nieprawidłowości jest zbyt niski 

stan zatrudnienia, co powoduje także przekraczanie dobowego limitu godzin 

nadliczbowych (34 % skontrolowanych placówek). Z kolei w 46% skontrolowanych 

supermarketów nie prowadzono ewidencji czasu pracy i nie udzielano pracownikom 

przysługującej im co trzeciej niedzieli wolnej. 

Bardzo ważną sferą nadzoru PIP są wynagrodzenia pracownicze. Z raportu wynika, 

że aż w 41 kontrolowanych placówek stwierdzono niewypłacanie bądź zaniżanie 

ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, a w 29% - należności za pracę w godzinach 

nadliczbowych. W co czwartym supermarkecie nie wypłacano bądź zaniżano 
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pracownikom dodatek za pracę w porze nocnej. Liczne naruszenia dotyczyły także 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy mieli zastrzeżenia zwłaszcza do 

transportu wewnętrznego (62% placówek), eksploatacji urządzeń i instalacji 

energetycznych (46%), składowania i magazynowania towarów oraz wentylacji, 

ogrzewania i oświetlania (po 40%). Kontrole wykazały także, że w blisko połowie 

kontrolowanych sklepów pracodawcy nie dopełnili obowiązków dotyczących oceny 

ryzyka zawodowego. 

Biorąc pod uwagę tak alarmujące dane o funkcjonowaniu placówek handlu, 

postanowiłam zapoznać się z pracą jednej z nich. Do swoich badań wybrałam punkt, od 

którego zaczął się w Polsce wielkopowierzchniowy handel – warszawską Spółdzielnię 

Spożywców Supersam. 

 

 

 

1.2  Sformułowanie problemu i pytania badawcze 
 

Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest analiza kultury przedsiębiorstwa 

handlowego nastawionego na zysk. Interesuje mnie szczególnie geneza kultury organizacji 

oraz sposoby kształtowania wewnętrznych systemów norm i wartości wspomagających 

zarządzanie. W trakcie przeprowadzania badań i na późniejszym etapie analizy i 

interpretacji wyników starałam się znaleźć odpowiedzi na  pytanie, w jaki sposób zmienił 

się sposób funkcjonowania tej organizacji w świetle ogromnych przemian gospodarczych i 

społecznych, jakie miały miejsce w naszym kraju po 1989 roku. W swoich rozważaniach 

staram się uwypuklić wszelkie różnice i zmiany w organizacji pracy sklepu oraz w 

kulturze organizacyjnej. Poszukuję także odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w 

funkcjonowaniu Supersamu odgrywa tradycja oraz zastanawiam się nad zagadnieniem 

motywacji pracowników w świetle dramatycznej zmiany znaczenia roli społecznej 

sprzedawcy. 
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1.3  Struktura pracy 
 

Dla swojej pracy wybrałam formę etnografii organizacji, czyli „zapisu badań 

kulturowych, prowadzonych w celu zrozumienia, w jaki sposób ludzie tworzą swoją 

codzienną rzeczywistość organizacyjną” (Kostera, 1998 cytowana przez Ożyńskiego, 

1998, s.5). Praca składa się z czterech części. We Wstępie staram się wprowadzić 

Czytelnika w świat handlu rysując Tło funkcjonowania Supersamu. W tej części także 

dokonuję próby sformułowania problemu badawczego oraz przedstawiam opis metody, 

jaką wybrałam do swoich badań. W rozdziale drugim odnoszę się do zagadnień teorii 

kultury organizacyjnej oraz przedstawiam model 3 źródeł kontroli Ouchi’ego. Trzecia – 

najobszerniejsza część pracy – stanowi zapis wyników badań terenowych. Rozdział ten jest 

podzielony na 11 podrozdziałów, w których to omawiam kolejne obszary funkcjonowania 

Supersamu. Część ostatnia stanowi podsumowanie oraz zawiera moje przemyślenia i 

konkluzje. 

 

 

1.4  Metoda badawcza 
 

Badania w Supersamie rozpoczęłam od zapoznania się z kilkoma tekstami na temat 

sklepu. Były to współczesne artykuły, które udało mi się znaleźć w internecie. Po tej 

lekturze, uzbrojona w podstawową wiedzę o historii i charakterze działania Spółdzielni, 

udałam się do Supersamu w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie badań. Ku mojej 

radości, spotkałam się z dużym otwarciem i sympatią ze strony kierownictwa oraz 

obietnicą wszelkiej pomocy. Wkrótce umówiłam się na pierwszy wywiad. 

Istnieją różne typy wywiadów, ale w badaniach etnograficznych dominują wywiady 

antropologiczne – niestandaryzowane i nieustrukturalizowane wywiady otwarte (Kostera, 

2001). Moje wywiady zachowywały nieustrukturalizowaną formę, jednakże powinnam 

chyba je scharakteryzować jako częściowo standaryzowane, bowiem rozmówcom 

zadawałam jakby dwie grupy pytań. Pierwszą tworzyły pytania, które powtarzały się we 

wszystkich wywiadach, na przykład prośba o opisanie obowiązków, typowego i 

szczególnego dnia w pracy, scharakteryzowanie w jednym zdaniu swojego stosunku do 

Supersamu. Drugą grupę stanowiły pytania, które zmieniały się w zależności od 

rozmówców. Osoby z długim stażem pracy prosiłam o scharakteryzowanie handlu w latach 
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PRL, pracowników administracyjnych – o organizację pracy w poszczególnych działach. 

Do wszystkich rozmów starałam się podchodzić z „antropologicznym nastawieniem 

badacza” (Czarniawska-Joerges, 1992 cytowana przez Kosterę, 1996, s. 45), to znaczy 

bacznie obserwować, wyłapywać wszelkie bodźce, ruchy, zwracać uwagę na mimikę. 

Bardziej starałam się słuchać, niż rozmawiać, choć w kilku wypadkach było to utrudnione 

ze względu na małomówność rozmówców. Na zadawane pytania odpowiadali oni bowiem 

1 – 2 zdaniami, a pytania dodatkowe nie pomogły rozwinąć rozmowy. W większości 

jednak wypowiedzi były bogate, czasem wzbogacone o anegdoty czy wspominki.       

Pierwszy wywiad ze względu na ograniczony czas rozmówcy był dość krótki, jednak 

zwrócił moją uwagę na kwestię, która potem okazała się kluczowa dla istoty działania 

Supersamu. Mój rozmówca wygłosił kilka opinii, na podstawie których sformułowałam 

pytania w kolejnych wywiadach. W ten sposób mogłam zapoznać się ze stanowiskami 

rozmówców – czasem podobnymi, a czasem przeciwnymi – w odniesieniu do różnych 

zagadnień. Kiedy rozmówcy poruszali ciekawą dla mnie kwestię, pytałam o to kolejne 

osoby w trakcie następnych wywiadów rozbudowując w ten sposób listę pytań z 20 do 

około 60 w końcowej fazie badań. Nie zawsze zadawałam wszystkie pytania. Czasem 

rozmówcy w swoich wypowiedziach uprzedzali je, w poszczególnych komentarzach 

łączyli odpowiedzi na kilka pytań. Różna była też kolejność – to znaczy starałam się 

zachować pewien porządek i przyjętą wcześniej konwencję – na przykład zaczynać od 

pytań prostych, dość oczywistych dla rozmówcy, na przykład „w jaki sposób trafił/a pan/i 

do Supersamu?”, aby potem stopniowo przechodzić przez różne bloki tematyczne do 

spraw trudniejszych i bardziej złożonych, jednakże najczęściej to rozmówcy decydowali o 

kolejności zadawanych pytań, przygotowując w swych wypowiedziach pole pod kolejną 

kwestię. Jest to zgodne z przyjętą metodologią (Kostera, 2003). 

Wszystkie wywiady, za zgodą rozmówców, zostały przeze mnie nagrane za pomocą 

dyktafonu, który okazał się narzędziem o tyle pomocnym, co czasem – jak często rzeczy 

martwe – złośliwym. W początkowej fazie badań nie obyło się bez wypadków zerwania 

kaset, czy niespodziewanego wyczerpania nowo zakupionych baterii, co szybko i 

skutecznie uświadomiło mi konieczność bycia przygotowaną na wszelkie okoliczności. 

Część rozmówców w pierwszej chwili widząc dyktafon zachowywała się dość „sztywno” 

udzielając zdawkowych odpowiedzi lub przedstawiając pracę sklepu w jak najlepszym 

świetle. Dopiero po moich wielokrotnych zapewnieniach, że nagrany materiał jest jedynie 

do mojej dyspozycji, rozluźniali się i swobodnie wyrażali opinie. W większości jednak 

rozmówcy nie zwracali uwagi na obecność dyktafonu.  
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W trakcie badań udało mi się przeprowadzić 14 wywiadów, w trakcie jednego z nich 

rozmawiałam z dwiema osobami jednocześnie. Najkrótszy trwał około 20 minut, 

najdłuższy – 3 godziny. Jeden z wywiadów odbył się u rozmówcy w domu, pozostałe w 

różnych pomieszczeniach Supersamu. Do najciekawszych należała spontaniczna rozmowa 

z jedną z pracownic, która wywiązała się w trakcie oczekiwania na spotkanie z innym 

rozmówcą. W trakcie tej rozmowy usłyszałam wiele historii o handlu i atmosferze w 

czasach PRL. Poza wywiadami byłam świadkiem konwersacji między pracownikami w 

jednym z biur, do którego zawsze w pierwszej kolejności kierowałam swoje kroki. 

Pracownice właśnie tego działu wskazywały mi kolejne osoby, z którymi warto byłoby 

porozmawiać. Udało mi się przeprowadzić wywiady z pracownikami różnych działów 

administracyjnych, różnych szczebli Samu Spożywczego i Przemysłowego oraz jednostek 

dodatkowych. W ten sposób uzyskałam dość szeroki obraz pracy Supersamu oraz 

poznałam różne opinie dotyczące podobnych kwestii. Zakończyłam przeprowadzanie 

wywiadów w chwili, gdy poczułam, że rozumiem już „ducha” Supersamu i będę w stanie o 

tym opowiedzieć. 

Po zakończeniu wywiadów przyszedł czas na ich spisywanie. Nie było to zajęcie 

łatwe, jednakże ciekawe. Słuchanie przeprowadzonych wcześniej rozmów umożliwiło mi 

powrót w teren. Przysłuchując się wywiadom uczestniczyłam w nich tym razem jakby w 

innej roli – nie jako osoba zadająca pytania, ale jako obserwator. Odkryłam pewne rzeczy 

na nowo, na pewne kwestie zwróciłam uwagę właśnie na tym etapie. Niejednokrotnie 

śmiałam się do łez słuchając różnych historii, czasem było to uczucie zdumienia, wręcz 

niedowierzania. Nie obyło się jednakże bez rozterek. Zastanawiałam się na przykład nad 

tym, czy wiernie spisywać usłyszane wypowiedzi – czasem zawierające błędy językowe, 

czasem dość chaotyczne, czy może raczej powinnam je zredagować. Jednak za radą 

Promotorki postanowiłam wiernie przelać słowa na papier, gdyż uznałam, że tak będzie 

uczciwiej i bardziej „prawdziwie”. Zależało mi bardzo, aby to właśnie moi rozmówcy 

opowiedzieli historię o Supersamie, dlatego niniejsza praca jest przepełniona cytatami ich 

wypowiedzi. Oczywiście, starałam się zachować anonimowość rozmówców nadając im 

fikcyjne imiona, które bardzo kojarzyły mi się z epoką PRL. Dwoje rozmówców jednakże 

otrzymało imiona odpowiadające ich funkcji w Supersamie, co jednocześnie nie zapewnia 

im anonimowości. Uznałam jednak, że charakter ich wypowiedzi wskazuje jednoznacznie 

na rolę, jaką sprawują oni w Spółdzielni, dodatkowo sami niejednokrotnie wskazywali na 

swoje stanowiska i wiążące się z nimi obowiązki, wobec tego uznałam, że nadawanie im 

fikcyjnych imion jest bezcelowe. 
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Zanim zaczęłam spisywać historię o Supersamie, kilkakrotnie przeczytałam 

wszystkie wywiady. Jednocześnie zagłębiłam się w lekturze wszelkich materiałów, jakie 

udało mi się zgromadzić w trakcie badań. Dzięki uprzejmości Zarządu, umożliwiono mi 

wgląd to pewnych dokumentów, między innymi Kroniki Budowy, archiwum wycinków 

prasowych z prasy codziennej, korespondencji z zagranicznymi kontrahentami z lat PRL 

oraz publikacji jubileuszowych wydanych w limitowanym nakładzie jedynie do „użytku 

wewnętrznego” z okazji 20-lecia i 40-lecia działania sklepu. Czytając te wszystkie 

materiały zastanawiałam się, o czym dany cytat właściwie opowiada i jednocześnie 

próbowałam „nazywać po imieniu” poruszane kwestie. W ten sposób powstała lista 10 

głównych kategorii. W kolejnym czytaniu starałam się uszczegółowić tą listę dodając 

podkategorie, a często także podkategorie do podkategorii. Jednocześnie sporządziłam 

tablice przypominające macierz z tytułami kategorii z jednej strony i numerami wywiadów 

z drugiej. W przecinających się polach podawałam numer strony konkretnego cytatu w 

danym wywiadzie czasem dodając informację, że ta wypowiedź mogłaby zostać 

wykorzystana również w innej kategorii. W ten sposób uzyskałam kilka stron tablic, które 

bardzo pomogły mi na etapie pisania pracy. 

Poza cytatami wypowiedzi moich rozmówców, w pracy pojawiły się także fragmenty 

artykułów z prasy codziennej. Starałam się wiernie podać źródło cytatu wskazując na tytuł, 

dokładną datę i numer wydania numeru oraz stronę. Jednakże nie zawsze było to możliwe, 

jako że znakomita większość cytowanych artykułów to zarchiwizowane w Supersamie 

wycinki, na których często podany był tytuł gazety i data, jednakże sporadycznie numer 

strony. W kilku wypadkach nie umieszczono żadnej szczegółowej informacji o dacie poza 

rokiem wydania, zatem kopie tych wycinków postanowiłam załączyć do pracy.    

Oprócz wywiadu antropologicznego i analizy tekstów bardzo pomocnym narzędziem 

w badaniach terenowych jest obserwacja. W moim przypadku była to obserwacja 

nieuczestnicząca. Zanim jeszcze zaczęłam przeprowadzać wywiady, odwiedziłam kilka 

razy sklep i w roli klienta starałam się obserwować zachowania pracowników i reakcje 

klientów. Rozglądając się bacznie i krążąc po sklepie z prawie pustym koszykiem czułam 

skupioną na sobie uwagę ochrony. Poza tym, starałam się „zarejestrować” wszystko, co 

działo się wokół mnie w trakcie wywiadów – wygląd biur, pracowników, sytuacje, krótkie 

dialogi w korytarzach zaplecza. Udało mi się zaobserwować kilka ciekawych scenek, o 

których opowiadam w pracy. Po dokonanej obserwacji starałam się notować wszelkie 

uwagi, wrażenia, jednakże w moim przypadku sporządzanie notatek na bieżąco nie zdało 

egzaminu. Wszelkie zauważone kwestie bardzo odcisnęły się w mojej świadomości i 
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opowiadając o nich nawet po pewnym okresie czasu wciąż miałam je przed oczami. 

Dodatkowe zapisywanie moich wrażeń w formie notatek wydało mi się zatem nienaturalne 

i zrezygnowałam z tego narzędzia nie czując potrzeby notowania na bieżąco.  

Moja pierwsza wizyta w Supersamie miała miejsce w listopadzie 2002 roku. 

Wywiady przeprowadziłam w okresie styczeń – czerwiec 2003 roku. Finalny etap 

spisywania wyników badań pochłonął okres czterech miesięcy – od lutego do maja 2004 

roku. 
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2. KULTURA  A  ZARZĄDZANIE 

 

2.1  Kultura organizacji 
 

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dały mi możliwość 

zapoznania się i zgłębienia tematu teorii organizacji. W pierwszej kolejności dobrze by 

było organizację w jakiś sposób zdefiniować, aby znaleźć punkt wyjścia do dalszych 

rozważań. Myślę, że ile autorów, badaczy, teoretyków, tyle definicji organizacji. Pewnie 

też każdy z nas po krótkim namyśle mógłby zdefiniować ten twór na swój własny sposób. 

Ja jednak posłużę się definicją Czarniawskiej-Joerges (1992) cytowaną przez Kosterę 

(1998, s.77): 

Organizacja to sieć kolektywnych działań, podejmowanych w celu 

kształtowania świata i życia ludzi. Treścią działania są znaczenia i rzeczy (artefakty). 

Jedna sieć kolektywnych działań jest rozróżnialna od innych przez rodzaj znaczeń i 

produktów społecznie przypisywanych danej organizacji. 

Organizacja jest zatem małym fragmentem rzeczywistości. Z jednej strony wchodzi 

w skład większej jednostki – swojego otoczenia, zatem przejmuje jego wzorce zachowań, 

reaguje na zachodzące w otoczeniu zmiany, następujące po sobie mody. Z drugiej jednak 

strony jest jakby małym państewkiem, wyodrębnioną częścią jakiejś całości, ze swoją 

własną kulturą, charakterem, osobowością. Przejmuje pewne wzorce z zewnątrz, z drugiej 

jednak strony próbuje też swoją odrębność wyeksponować i przedstawić innym 

„państewkom”, czyli innym organizacjom. W ten sposób stara się wpływać na swoje 

otoczenie.  

Po kilku semestrach zgłębiania tematu teorii organizacji zrozumiałam, że ta dziedzina 

nauki rozwija się poprzez odkrywanie znaczenia coraz to nowych obszarów. Teoretycy i 

badacze organizacji stopniowo przenosili swój punkt zainteresowania dotykając takich 

zagadnień, jak specjalizacja i standaryzacja zadań, organizacyjna struktura i formalizacja, 

technologia czy motywacja. Jako jeden z pierwszych na kulturę organizacji zwrócił uwagę 

Elton Mayo, który w latach 30-tych zajmował się analizą grup nieformalnych i relacji 

wśród pracowników fizycznych przedsiębiorstw produkcyjnych (Zbiegień-Maciąg, 1999). 

Prawdziwy rozkwit tej dziedziny nastąpił jednak dopiero na początku lat 80-tych. W 

literaturze poświęconej tematyce zarządzania zaczęto wówczas popularyzować pogląd, że 

„doskonałość” organizacji tkwi w podzielanym przez wszystkich jej członków wspólnym 
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sposobie myślenia, odczuwania i zachowania (Hofstede, 1997). W swojej książce Kultury i 

organizacje Geert Hofstede twierdzi dalej, że kultury organizacyjne w znaczny sposób 

różnią się od kultur narodowych choćby ze względu na fakt, że „bycie członkiem danej 

organizacji jest w mniejszym lub większym stopniu kwestią wyboru (...) i zawsze, 

przynajmniej teoretycznie, można z tej przynależności zrezygnować” (1997, s.56). Nie 

można jednak tych dwóch poziomów kultur rozgraniczać, gdyż jeżeli organizacja jest 

częścią pewnego otoczenia, jego kultura nie pozostanie bez wpływu na kulturę organizacji.  

Kultura organizacyjna podlega wielorakim zapożyczeniom i związkom ze 

strony szerszych procesów kulturowych występujących w otoczeniu organizacji. 

Każda organizacja zawiera pewne elementy kultury narodu, regionu, sektora 

gospodarczego, zawodu i specjalistów, w otoczeniu których i dzięki którym działa. 

(Philips, Goodman, Sackman, 1992 cytowani przez Hatch, 1997/2002, s. 204) 

Kultura organizacyjna zatem przynajmniej częściowo jest kształtowana przez 

środowisko. Mary Jo Hatch twierdzi jednak, że „najbardziej bezpośrednie źródło wpływu 

zewnętrznego na kulturę organizacji znajduje się wewnątrz niej samej: są to jej 

pracownicy” (tamże, s. 204). Całkowicie utożsamiam się z tą opinią. Podzielam pogląd, że 

to właśnie uczestnicy organizacji oraz wszelkie interakcje między nimi tworzą kulturę oraz 

skłaniam się ku symbolistom, którzy „starają się dostrzec to, co jest poza racjonalnym 

dyskursem, to, co kształtuje ludzką percepcję i sprawia, że ludzie odbierają rzeczy i 

zjawiska jako obdarzone sensem” (Kostera, 1998, s. 91). Kulturę widzę jako sieć znaczeń 

(webs of meaning), która nadaje sens życia ludziom. 

Ludzie bowiem nie widzą „świata w ogóle”, ale poznają i widzą „swój świat” 

poprzez specyficzne kulturowo ramy odniesienia. Wszystkie ludzkie działania, choć 

wydawać się mogą konkretne i realne, są stale kreowane w ten właśnie sposób, przez 

tworzenie i nadawanie sensu. Taki jest, zdaniem Smircich (1983/1987), ontologiczny 

status kultury. (Kostera, 1996, s. 75)  

Ponadto podzielam pogląd Kostery, że „kultura organizacyjna jest procesem, „dzieje 

się” bardziej niż „jest”; można powiedzieć, że jest zbiorowym działaniem, a raczej 

zbiorowymi ramami odniesienia tego działania” (tamże, s. 76). Kulturę „tworzą” ludzie, a 

to oznacza, że nie da jej się zbudować, czy narzucić, albo zmienić z dnia na dzień. 
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2.2   Normy i wartości w organizacjach 

 
Jeden z najsłynniejszych modeli dotyczących kultury organizacji został opracowany 

przez Edgara Sheina (1985). W swojej książce Organizational Culture and Leadership 

zwrócił on uwagę na wielopoziomowość kultury: na powierzchni znajdują się artefakty – 

wszelkie fizyczne przejawy kultury oraz widzialne zachowania, jednakże często trudne do 

odczytania, na niższym poziomie znajdują się wartości i normy zachowań, a najgłębiej 

zakorzenione i ukryte w świadomości są założenia (Schein, 1985 cytowany przez Hatch, 

1997/2002). W tym miejscu pragnę skupić się na poziomie norm i wartości, jako że 

odgrywają one ogromną rolę w kształtowaniu kultury badanej przeze mnie organizacji. 

Wartości to społecznie uznawane zasady, cele i standardy, którym przypisuje 

się jakiś walor wewnętrzny. Określają one, na czym członkom organizacji zależy: na 

wolności, demokracji, tradycji, bogactwie, czy na wierności. (Hatch, 1997/2002, s. 

217) 

Wartości zatem to wszelkie przedmioty, sytuacje, stany rzeczy, które są dla nas cenne 

i które pragniemy ocalić (Zbiegień-Maciąg, 1999). Stanowią one kryterium oceny 

zachowań z punktu widzenia dobra i zła. Z modelu Sheina wynika, że wartości są bardziej 

uświadomione od podstawowych założeń, jednakże „członkowie kultury zwykle o nich nie 

myślą” (Hatch, 1997/2002, s.217). Zapytani jednak z łatwością potrafią określić 

wyznawane przez siebie wartości, a najszybciej uświadamiają  je sobie, gdy ktoś stara się 

na przyjęty w kulturze organizacji system wartości wpłynąć i go zmienić. Problemy 

również mogą pojawić się wtedy, gdy system wartości przyjęty przez organizację kłóci się 

z wewnętrznym systemem wartości jej poszczególnych członków, a taka rozbieżność 

prowadzi do konfliktów (Zbiegień-Maciąg, 1999). 

Z wartościami ściśle wiążą się normy. Są to niepisane reguły, dzięki którym 

członkowie kultury wiedzą, czego się od nich oczekuje w całym spektrum sytuacji. 

(Hatch, 1997/2002, s.218) 

Wartości zatem pokazują, co jest ważne dla członków organizacji, normy natomiast – 

jak należy się zachowywać, co robić, jak wyglądać, aby „pasować” do tej kultury i „nie 

odbiegać od normy” (tamże, s. 218). Normy często pojmowane są jako powinności, 

określają zachowania i postawy, do jakich należy dążyć oraz jakich unikać. 

Według Scheina istotą kultury jest rdzeń zbudowany z założeń utrwalonych i 

zakorzenionych głęboko w świadomości członków organizacji. Założenia te mogą ujrzeć 
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światło dzienne właśnie dzięki wartościom i normom postępowania, które to z kolei 

„wpływają na decyzje i inne działania podejmowane przez członków kultury” (tamże, s. 

220). Kiedy natomiast kultura przyjmuje nowych członków, o ich akceptacji decyduje 

zgodność ich wewnętrznych wartości z systemem wartości kultury. Nowe wartości 

przenikają do kultury raczej rzadko i tylko wtedy, gdy są tego warte, to znaczy dają 

pożądane rezultaty, a członkowie kultury mają okazję przekonać się o korzyściach z nich 

płynących. Dla akceptacji nowych wartości i norm wśród członków kultury ogromne 

znaczenie ma postawa kierownictwa najwyższego szczebla, jednakże nie wystarczy tu 

sama deklaracja o znaczeniu postaw, norm, zachowań i leżących u ich źródeł założeń. 

Tworzenie systemu wartości i norm, aby było cokolwiek warte, „musi znaleźć odbicie w 

systemie zarządzania, który te wartości wyznaje, wciela w życie, ocala, chroni” (Zbiegień-

Maciąg, 1999, s. 10). Tylko wtedy można mówić o rzeczywistym znaczeniu kultury dla 

zarządzania. 

 

 

2.3   Kontrolowanie przy pomocy kultury 

 
Wraz ze wzrostem popularności zagadnienia kultury organizacyjnej coraz częściej 

wśród badaczy pojawia się pogląd, że to właśnie kultura jest jednym z czynników 

decydujących o sukcesie instytucji. Według niektórych teoretyków „ustalone formy 

zakorzenione głęboko w kulturze organizacji i subkulturach mogą być dowodem na to, 

dlaczego jedne firmy odnoszą sukcesy, a inne upadają” (Schwarc i Davis, 1981 cytowani 

przez Zbiegień-Maciąg, 1999, s. 53). Jakie zatem znaczenie ma kultura dla zarządzania? 

W swojej książce Teoria Organizacji Mary Jo Hatch (1997/2002) przedstawia model 

Ouchi’ego, który „opisuje problem kontroli jako kwestię doprowadzenia do współpracy 

różnych osób o częściowo rozbieżnych celach” (s.332). Ouchi wyróżnia trzy źródła 

kontroli: rynki, biurokracje i klany (Tabela 1). 
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Źródło Mechanizmy Założenia Formy Przykłady Przedmiot 
uwagi 

Rynek Ceny 
Zysk 

Konkurencja
Wymiana 
gospodarcza

Kontrola 
wyników 

Harmonogramy 
wyników 
Budżety 

Rezultaty 

Biurokracja Reguły 
Nadzór 

Uprawniony 
autorytet 
Hierarchia 

Kontrola 
zachowań 

Audyt 
Nadzór 
bezpośredni 

Działania 

Klan Zaangażowanie 
Socjalizacja 

Utrwalone 
tradycje 
Zaufanie 

Kontrola 
ceremonialna 
lub 
symboliczna 

Szkolenie 
Indoktrynacja 
Certyfikacja 

Wartości 
Postawy 

 
Tabela 1. Cechy kontrolowania rynku, biurokracji i klanów  
Źródło: Hatch (1997/2002, s. 332) na podst. Ouchi, “A conceptional framework for the designs of 
organizational control mechanisms”, Management Science 1979, nr 25; Ouchi, “Markets, bureaucracies and 
clans”, Administrative Science Quarterly 1980, nr 25. 
 

W warunkach wolnej konkurencji źródłem kontroli często jest rynek. Ceny i zyski 

mogą służyć organizacjom do oceniania i kontrolowania ich wydajności, oraz 

efektywności działania. Porównując ceny różnych konkurentów można wyciągać wnioski, 

że „organizacje mające niższe koszty najprawdopodobniej mogą sobie pozwolić na żądanie 

najniższych cen, a dzięki temu mogą najskuteczniej konkurować” (Hatch, 1997/2002, 

s.332). Warunkiem stosowania tej strategii kontroli jest jednak obecność innych graczy 

rynkowych, bowiem bez konkurencji nie można porównać cen i sprawdzić, czy niosą za 

sobą jakąś informację.  

Innym źródłem kontroli jest biurokracja, która kontroluje za pomocą wszelkiego 

rodzaju reguł, procedur, dokumentów. Tego rodzaju systemy cenią podporządkowanie się 

regulaminom bardziej niż efektywne reagowanie na ruchy rynkowe. Największe znaczenie 

odgrywa tutaj nadzór kierownictwa, które to ocenia stopień przestrzegania regulaminów 

przez podwładnych. Bardziej zwraca się tutaj uwagę na działania, niż na wyniki, które te 

zachowania generują.  

Tam gdzie otoczenie jest złożone i podlega szybkim zmianom, a niepewność i 

niejednoznaczność wciąż pozostają wysokie, biurokracja nie zaspokoi potrzeb 

kontroli w organizacji. (...) Przy trudnościach z określeniem rezultatów, bądź gdy 

występują one rzadko, również nieefektywna będzie kontrola wyników. (tamże, s.335) 

W takich warunkach kontrola za pośrednictwem mechanizmów rynkowych czy 

biurokratycznych nie przyniesie spodziewanych rezultatów, wobec czego organizacja musi 

szukać systemu, który „ograniczy fragmentację celów i chaos” (tamże, s.335). Hatch 

powtarza za Ouchim, że w takiej sytuacji najlepszą kontrolę zapewniają klany (Tabela 2). 
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Jako, że charakter klanu najlepiej odzwierciedla sposób funkcjonowania Supersamu, jego 

opisowi poświęcę najwięcej miejsca. 

 

 

ZNAJOMOŚĆ   PROCESU   PRZEKSZTAŁCENIA 
 doskonała                                             niedoskonała 

Kontrola zachowań lub wyników Kontrola wyników 

M
O

ZL
IW

O
ŚĆ

 
PO

M
IA

R
U

 
W

Y
N

IK
Ó

W
 

 n
is

ka
   

   
   

 w
ys

ok
a 

Kontrola zachowań Kontrola klanowa zachowań 

 
Tabela 2. Warunki determinujące mierzenie zachowań i wyników  
Źródło: Hatch (1997/2002, s.334) na podst. Ouchi, “A conceptual framework for the design of organizational 
control mechanisms”, Management Science 1979, nr 25. 
 

W organizacjach-klanach to nie ceny, czy regulaminy, ale właśnie kultura ma 

największy wpływ kontrolujący. Wartości kulturowe, normy i oczekiwania są uznawane 

przez członków klanu, a ich przekonanie o doniosłości tych czynników pozwala na 

kierowanie działaniami organizacji. Klan działa według swojego własnego systemu 

wartości, a działania czy postawy wychodzące poza granice tego systemu nie są 

akceptowane. Często zdarza się, że członkowie klanu nie są w żaden szczególny sposób 

wynagradzani za przestrzeganie zasad czy reguł, ale w większości podporządkowują się do 

zaleceń wypływających z nadrzędnego systemu wartości. 

Systemy takie wymagają socjalizacji nowych członków, ponieważ mechanizmy 

klanowej kontroli zachowań mają tak subtelny charakter, że nowo przybyli nie 

zawsze je zauważają. Jednakże po socjalizacji członkowie organizacji internalizują 

kontrolę, dlatego że czują się przywiązani do celów i praktyk organizacji. (tamże, 

s.335) 

W organizacjach-klanach dużą rolę ogrywa kierownictwo najwyższego szczebla. 

Często organizacje wypracowują strategie awansowania pracowników, których system 

wartości odpowiada właśnie wartościom kierownictwa. Ogromną rolę odgrywają tutaj 

utrwalone tradycje i normy. Pracownicy niejednokrotnie utożsamiają się z systemem 

wartości organizacji, a kiedy uda się to osiągnąć, „monitorowanie w większości staje się 

niepotrzebne, ponieważ osobiste wartości pracowników nakazują im robić to, czego 
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pragnie i oczekuje organizacja bez ponoszenia kosztów związanych z mechanizmami 

biurokratycznej kontroli” (tamże, s.335).   

Z pojęciem organizacji-klanu w moim przekonaniu koresponduje termin kultury 

silnej,  która jest określana jako „silne powiązania tych założeń i wartości, które mogą 

wpływać na działalność ludzką w sposób bardziej znaczący niż te spośród nich, które są 

czynnikami motywacyjnymi nie mającymi związków z kulturą” (Miner, 1988 cytowany 

przez Zbiegień-Maciąg, 1999, s. 61). Kultury silne charakteryzują się takimi elementami 

jak: stały system wartości, obecność niepisanych norm, stała struktura, wysoki stopień 

zaangażowania, poczucie bycia kimś ważnym i dumy z wyjątkowości. Obecność silnych 

kultur w organizacjach ma jednak dobre i złe strony. Do plusów można zaliczyć poczucie 

stabilności i bezpieczeństwa u pracowników, a w konsekwencji wytworzenie w nich silnej 

motywacji „na skutek poczucia wspólnoty z innymi, wierności głównym zasadom 

przedsiębiorstwa, a w konsekwencji chęci angażowania się w sprawy firmy” (tamże, s. 62). 

Bardzo ważna zdaje się też być możliwość sprawnej komunikacji i szybkiego 

podejmowania decyzji dzięki oparciu na wspólnych preferencjach, celach i przekonaniach. 

Kultury silne pociągają jednakże za sobą ryzyko izolacji, zamykania się na zmiany oraz 

odrzucanie krytyki. Przywiązanie do wykształconej i utrwalonej kultury może zrodzić 

wrogie postawy typu: „nie chcemy żadnych zmian, bo mogą one zagrozić naszej 

tożsamości” (tamże, s.63). Poza tym, przyjmowanie pewnych postaw i przestrzeganie 

norm przez członków organizacji może wynikać nie z ich zrozumienia, ale nacisku i 

indoktrynacji. W tej sytuacji silna kultura zamiast bezpiecznego azylu może stać się 

środkiem manipulacji.  

O znaczeniu wartości i norm pisał również Ouchi sugerując, że jeżeli kultura wpływa 

na postawy i zachowania swoich uczestników za pośrednictwem norm, wartości i 

oczekiwań, wobec tego daje to kierownictwu możliwość kontrolowania przez 

oddziaływanie na te elementy kultury. Hatch zauważa jednak, że zastrzeżenia do tej tezy 

wysuwają teoretycy symboliczno-interpretujący, którzy twierdzą, że „chociaż kultura 

sprawuje kontrolę, to jednak sama nie może podlegać kontroli w sposób opisany przez 

Ouchi’ego” (tamże, s. 336). Jako, że to zagadnienie wydało mi się szczególnie ciekawe, 

analizie kultury Supersamu z „klanowego” punktu widzenia oraz roli, jaką dla jej 

ukształtowania odegrało kierownictwo, poświęcę obszerną część mojej pracy. 
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3. CZĘŚĆ  EMPIRYCZNA 

 

3.1 Wzorcowy sklep 
 

W 1960 roku – w czasach, gdy po konserwatywnym socrealizmie władza przyjęła 

kurs na nowoczesność, uchwałą Stołecznej Rady Narodowej podjęto decyzję o budowie 

dużego obiektu handlowego artykułów spożywczych w trybie priorytetowym. W składzie 

kompleksu oprócz dużej sali samoobsługowej zaplanowano uruchomienie stoiska 

artykułów przemysłowych, punktu gastronomicznego z zapleczem kuchennym oraz 

jednostek dodatkowych – ciastkarni, palarni kawy i rozbieralni mięsa, których działalność 

w całości miała być przeznaczona na potrzeby funkcjonowania sklepu. Budowę 

sfinansowali inwestorzy (Kronika Budowy „Supersam”, 1962): 

• centralny – Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, 

• naczelny – Centrala Spożywcza, 

• bezpośredni – Zarząd Inwestycji Budowy Supersam.  

Głównym autorami projektu budowy i wewnętrznego wystroju wznoszonego gmachu 

byli: Jerzy Hryniewiecki, profesor Politechniki Warszawskiej – ten sam, który zbudował 

Stadion Dziesięciolecia oraz Maciej i Ewa Krasińscy. 

Jak wynika z Kroniki Budowy, 7 lipca 1960 roku Miejskie Przedsiębiorstwo 

Budowlane Warszawa – Ochota położyło kamień węgielny i rozpoczęło betonowanie 

fundamentów. Przy budowie sklepu wykorzystano ultranowoczesną konstrukcję 

rozporowo – wiszącą. Wkrótce powstała stalowa konstrukcja obiektu. Na miejsce budowy 

skierowano dźwigi, które ustawiały konstrukcję i elementy nośne. Prace budowlane 

kontynuowano przez zimę przy budowie piwnic i wykopów pod instalacje wodno-

kanalizacyjne. Z kolei nastąpiło sprężanie konstrukcji stalowej i żelbetowej. Jednocześnie 

trwała wywózka ziemi od ulicy Boya-Żeleńskiego pod duży plac, gdzie zaprojektowano 

budowę zaplecza magazynowego, do budowy tej jednakże nie doszło z uwagi na pośpiech 

przy wznoszeniu gmachu głównego.  
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Fot.1 

 

Prace przy budowie obiektu i wyposażeniu wnętrza zakończono 15 maja 1962 roku. 

Oczom warszawiaków ukazała się dynamiczna bryła ze stali, szkła i aluminium kryjąca 

otwartą halę o powierzchni ponad 3000 metrów kwadratowych. Nim ekipy budowlano- 

montażowe przekazały gmach, Zjednoczenie Handlu Spożywczego mianowało ścisłe 

kierownictwo placówki. Pierwszym dyrektorem sklepu został Tadeusz Petryka. 

Jednocześnie kompletowano 400-osobową załogę: sprzedawców, kasjerki, obsługę 

gastronomii, konserwatorów. Spółdzielnie Spożywców Społem i dzielnicowe zarządy 

handlu kierowały do placówki potencjalnych pracowników, szkoły zawodowe zasiliły ją 

młodzieżą, zgłosili się też pracownicy z podstołecznego terenu, z Pruszkowa, Otwocka, 

Piaseczna, Mińska Mazowieckiego (Publikacja Jubileuszowa, 1982, s.9).  

Po szkole zawodowej, już w ostatniej klasie w szkole, jak już budowany był 

Supersam, ogłoszono taki konkurs w ogóle w szkole, no i te konkursy się odbywały w 

sklepach, prawda. A później ostatni taki konkurs - jak jest, jak był dom towarowy 

kiedyś i na dole były delikatesy, prawda, i w tych delikatesach były takie stoiska 

spożywcze, więc musiałyśmy tam taką drogą przechodzić te stoiska. I później był taki 

ogólny konkurs, wybrano nas 42 sztuki do Supersamu. (...) był oczywiście egzamin, 

był oczywiście tak – trudny był, bo komisja była klientem. Przechodziło się, tak jak 

mówię, przez wszystkie stoiska. Chyba trzy dni trwał ten konkurs i po prostu oni nas 

oceniali i wybierali. (...) Jak przyszłyśmy, jeszcze był gruz. Od 30 maja, więc już 

stawiali meble, już był zwożony towar, więc myśmy przyszły 30 maja do pracy – ja 

akurat, no my wszystkie, 42 sztuki. No i pierw byłyśmy na sali, a potem później nas 

kierownicy główni wybierali tam, gdzie kto którą chciał. (Pani Danusia) 
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Do Supersamu trafiłam przez szkołę. Właściwie można powiedzieć, że szkoła 

mnie tu skierowała, ponieważ ja chodziłam do szkoły handlowej i tutaj odbywałam 

praktyki szkolne. I właśnie to było przyczyną, że trafiłam do Supersamu – poprzez 

szkołę, bo miałam tu praktykę. (Pani Bożenka) 

 

Przyszłam do pracy w maju ’62 roku. Przyszłam dlaczego, dlatego, że mój 

szef, który pracował w delikatesach na Pradze przechodził tutaj do Supersamu jako 

dyrektor, bo to było przedsiębiorstwo państwowe, to robiła Centrala Spożywcza, 

budowała i finansowała to Centrala Spożywcza, także on przechodząc wziął mnie. 

Brał takich ludzi, na których mógł polegać, którzy mu robotę zrobią, prawda. No i ja 

przyszłam. (Prezeska) 

 

 
Fot.2 

 

Trafiłam przez szkołę. Po prostu, już po zakończeniu szkoły było 

zapotrzebowanie, bo już wtedy Supersam budowali, no i potrzebni byli uczniowie ze 

szkoły, znaczy już jako absolwenci. Personalna, to znaczy kadrówka do szkoły 

przyszła i w ten sposób trafiłam. (Pani Jasia) 

W międzyczasie prezydium Stołecznej Rady Narodowej nadało placówce nazwę 

„Supersam”. Sklep został wyposażony w nowoczesne urządzenia do prezentowania 

towarów w systemie samoobsługowym, w urządzenia chłodnicze, kasy i środki transportu 

wewnętrznego. Kuchnia i pracownia cukiernicza otrzymały wyposażenie z importu według 

wysokich wymogów nowoczesnej gastronomii. W obiekcie odstąpiono od tradycyjnego 

prezentowania towarów w oknach wystawowych. Wnętrze zostało przyozdobione sztuką 

nowoczesną – wielkimi abstrakcyjnymi malowidłami i mozaikami, dodatkowo pojawiły 
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się plansze i transparenty. Zielone światła neonu na gmachu życzyły – zawsze udanych 

zakupów. Supersam był gotowy na wielkie otwarcie. 

6 czerwca 1962 roku, ciepły słoneczny dzień. Na otwarcie przybyli: wice-premier 

Eugeniusz Szyr w asyście ministra Handlu Wewnętrznego, Mieczysława Lesza, 

przedstawiciele władz partyjnych i miejskich, 392-osobowa załoga, projektanci, delegaci 

przedsiębiorstwa budowlanego, które wznosiło gmach oraz rzesze ciekawych. 

Warszawiacy całymi rodzinami przyszli nie tylko na zakupy, ale również po to, żeby na 

własne oczy zobaczyć pierwszy sklep na iście europejską miarę. Po przeszło 40 latach tak 

wspominał otwarcie Supersamu na łamach Stolicy Jerzy Gruza:  

Powiało światem. Klient wchodzi sam do sklepu, sam bierze sobie koszyk, sam 

sobie wybiera, sam nakłada, co chce, sam podchodzi do kasy, sam płaci i sam sobie 

pakuje. To był szok. (Gruza, Stolica, 15.03.2003, s.30)  

Jak pisał w 1962 roku dziennikarz Życia Warszawy, pomimo że sprzedaż rozpoczęła 

się dopiero o godzinie 13.00, mieszkańcy Stolicy już od rana oblegali wielkie okna, przez 

które widać było znakomicie całe wnętrze.  

Pełno ludzi było, strasznie dużo ludzi, kolejki niesamowite. Każdy był 

zainteresowany, chciał zobaczyć, jak to wygląda. (Pan Heniek) 

 

 
   Fot.3 

 

O Boże! No to, wie pani, to już... no, było bardzo dużo zamieszania, bardzo 

dużo ludzi, było uroczyście, no co więcej... pierwszy klient dostał bukiet kwiatów. 

(Pani Jasia) 
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Organizatorzy nie przewidzieli takiego natłoku klientów, którzy w chwili otwarcia 

przypuścili prawdziwy szturm. Ruch trzeba było regulować wpuszczając po kilkadziesiąt 

osób. Pomimo tego nie obyło się bez drobnych incydentów. 

Ponieważ to był taki wzorcowy, pierwszy w Polsce sklep, to jak ogłoszenie 

poszło w eter, że otwierają, to tutaj, bo ja wiem, setki ludzi – to mało powiedziane 

chyba. To cały ten placyk, który jest tutaj wokół Supersamu, to z jednej strony i 

drugiej były dzikie tłumy. No, do tego stopnia, że jak drzwi się otwarły, to wszystkie 

szyby wyleciały w drzwiach. Tak to wyglądało.  (Pani Bożenka) 

Nic dziwnego, że placówka wzbudziła ogromne zainteresowanie, skoro w mediach 

od dawna pojawiały się zapowiedzi otwarcia nowego sklepu, który w dodatku ma być 

ponoć zawsze świetnie zaopatrzony. W przeddzień otwarcia rozeszła się pogłoska, że 

rzucili cytryny. Każdy chciał być pierwszy. 

W „Supersamie” można będzie kupić dosłownie wszystko i na codzienny 

obiad i na wytworne przyjęcie. A więc i mleko, i włoszczyznę i kawior. (Życie 

Warszawy, 7.06.1962) 

 

   
Fot.4 

 

O randze wydarzenia, jakim było otwarcie Supersamu, świadczyły relacje z 

uroczystości nadane w Telewizji Polskiej oraz liczne tytuły na pierwszych stronach gazet. 

Dziennikarz Życia Warszawy odnotował fakt, iż istotnie w pierwszym dniu działalności 

wszystko było w dużym wyborze. 

Panowie tęsknym okiem spoglądali na konsole pełne eksportowych wódek i 

eksportowego piwa. „Supersam” sprzedaje także własne wyroby garmażeryjne i 

wypiekane w swoim „lilipucie” ciastka. Na górze można dostać garnki, mydło, 



 24

proszki i nawet imbryczki do herbaty. Kto chce zrobić większe zakupy, niech lepiej 

zaraz przy progu weźmie zręczny wózeczek, na którym można położyć wybierane ze 

stoisk towary. Wygodnie i praktycznie. (...) 

     

Przyznać trzeba, że zaopatrzenie na samym początku, nie tylko pierwszego 

dnia, było rewelacyjne, jak w Pewexie. Więc wszyscy chcieli kupić coś ciekawego, a 

w dodatku cena była przystępna, nie tak,  jak w Pewexie. (Pani  Bożenka) 

Wiele emocji wzbudził także umieszczony po drugiej stronie wielkiego pawilonu bar 

szybkiej obsługi, „Frykas” oraz niewielki bar kawowy. 

Można tam będzie zjeść, na siedząco, przy wysokich barowych stolikach. 

Miejmy nadzieję, że jedzenie we „Frykasie” będzie smaczne i że klientom nie 

podadzą zimnych kartofli. Do podgrzewania potraw są bowiem promienie 

podczerwone. (Życie Warszawy, 8.06.1962) 

Tak rozpoczęła się działalność handlowa i gastronomiczna Supersamu, a 

kierownictwo od pierwszego dnia wyciągało wnioski i spostrzeżenia. Wszystko musiało 

bowiem funkcjonować na medal – był to przecież pierwszy w Polsce taki sklep, sklep 

wzorcowy. 

Jeśli wyobrazi sobie pani sytuację, że są tylko małe sklepiki, nie ma 

hipermaketów, a jest jeden nowoczesny supersam, pierwszy w Polsce duży sklep 

samoobsługowy, to natychmiast będzie pani miała wyobrażenie jako osoba robiąca 

zakupy, jak to ludzie się czuli przychodząc właśnie tu, prawda, a nie gdzie indziej. 

(...) To było nie tylko nowoczesne samo w sobie, ale wytyczało jakieś nowe kierunki 

działania w handlu – duże powierzchnie samoobsługowe. (Prezes)  

 

Na Supersamie wzorowały się wszystkie inne domy handlowe, które powstały, 

jak Sezam, Universam, czy na Żelaznej to był Chemik chyba. Więc my byliśmy 

placówką wzorcową dla tych innych sklepów. (Pani Bożenka) 

Faktycznie, po sukcesie Supersamu nowe duże obiekty handlowe wysypały się w 

Warszawie jak grzyby po deszczu. W 1964 roku powstał SDH Merkury na Żoliborzu, w 

1970r. SDH Sezam, w późniejszych latach Hala Koszyki i Hala Banacha (Publikacja 

Jubileuszowa, 1982, s.7). Jednakże to Supersamowi przypadła rola „pierwszego”. Nic więc 

dziwnego, że na każdej linii kierownictwo i pracownicy sklepu starali się utrzymywać 

rangę „sklepu wzorcowego”.  
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Jak przyszłam tutaj do pracy, no to był wzorcowy sklep, to też inaczej tak 

dobierali personel – same młode dziewczyny były. Nawet miałyśmy taki przywilej 

specjalny –  kasjerki, że raz w tygodniu kupowane były talony do fryzjera, firma 

fundowała i każda kasjerka musiała zrealizować ten talon i być u fryzjera. 

Oczywiście, jakieś rozczochrane, nieuczesane nie miały prawa siadać w kasie, także 

dbało się bardzo o estetykę. No, to był sklep wzorcowy, może dlatego. (Pani Bożenka)    

 Przeciętny, praktyczny warszawiak kojarzył Supersam nie tylko z nowoczesnością i 

walorami estetycznymi – tu po prostu przyjeżdżało się na duże zakupy. Sklep wystartował 

jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe, podległe Zjednoczeniu Handlu 

Spożywczego, które sprawowało funkcję nadzoru nad placówką. „Wielki Brat patrzy”, a 

towar po prostu musi być. 

Kiedyś do nas zjeżdżali z całej Warszawy. Jedno, że to był pierwszy supersam, 

gdzie była samoobsługa, ale też gdzie można było wszystko dostać – wszystkie towary 

kierowane były do nas. (Pani Marysia) 

 

 
Fot.5 

 

Tłumy waliły do nowoczesnego pawilonu i ustawiały się w długich kolejkach 

po koszyki. Niektórzy z resztą po zakupach nie chcieli się z nimi rozstawać i zabierali 

je na pamiątkę do domów. Tłumy waliły nie tylko ze względu na szykowność sklepu, 

ale też i dlatego, że jako okręt flagowy socjalistycznego handlu był Supersam bardzo 

dobrze zaopatrzony. Butelki wódki stały na wyciągnięcie ręki, a od czasu do czasu 

pojawiało się nawet piwo, co było ewenementem. (Gruza, Stolica, 15.03.2003, s.30) 

Nowo otwarty sklep podziwiali nie tylko mieszkańcy Stolicy. W początkowym 

okresie działalności do Supersamu zjeżdżały oficjalne delegacje zagranicznych notabli, 
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wycieczki turystów i ciekawskich z całego kraju, był to stały punkt programu wycieczek 

szkolnych. 

W latach 60-tych przyjeżdżały tu wycieczki zagraniczne, żeby tu oglądać ten 

dom handlowy, no jako, że taki europejski – on chyba był nawet jako jeden z 

pierwszych w Europie. Pamiętam wycieczkę, która przyjechała z Japonii, przyjechali 

Japończycy i tutaj z tej strony, jak McDonald’s jest teraz, zachwycali się bryłą tego 

budynku, że jeszcze nigdy czegoś podobnego nie widzieli. I pamiętam, że wtedy robili 

sobie zdjęcia z kasjerkami, z ekspedientkami – to była dla nich wielka atrakcja, tak, 

żeby sobie zrobić zdjęcie tutaj na tle tego budynku [śmiech], bryły tego budynku, to 

pamiętam. No, i oczywiście była taka pani, która była przewodnikiem wycieczek 

zagranicznych i każda wycieczka zagraniczna zawsze przychodziła do Supersamu, to 

był taki żelazny punkt [śmiech].  (Pani Bożenka) 

 

Były różnego rodzaju wizytacje zagraniczne u nas, są gdzieś tam jeszcze 

zdjęcia z pierwszych tych okresów. Ale wizytacje na pewno były, szczególnie gdy były 

nowe towary do degustacji wprowadzane, to wtedy cała świta tu przyjeżdżała. (Pani 

Marysia) 

Według Publikacji Jubileuszowej, wydanej przy okazji 20-lecia działalności 

Supersamu w 1982 roku, pierwsze dziesięciolecie funkcjonowania sklepu przypadło na 

okres ustabilizowanego handlu państwowego i spółdzielczego Warszawy. Wymownym 

objawem obfitości towarowej tamtych lat było uruchamianie przeważnie w Śródmieściu 

sklepów o popularnej nazwie „delikatesy” z wyborem tylko luksusowych towarów 

spożywczych. Jednakże Supersam przyjął odmienną zasadę działania, mianowicie bazował 

na szerokim wachlarzu towarów spożywczych i częściowo przemysłowych powszechnego 

użytku i tylko w niewielkim stopniu prowadził sprzedaż towarów delikatesowych. 

Tymczasem w prasie z tamtego okresu można przeczytać o kłopotach w zaopatrzeniu w 

mąkę, cukier, słoninę i ziemniaki. Autor artykułu w Życiu Warszawy przypomina: 

 Jedna osoba nie może kupić więcej niż 10 kg ziemniaków i 2 kg mąki lub 

cukru. Natomiast kasze, ryż i makaron sprzedawane są do 1 kg jednorazowo. (Życie 

Warszawy, 8.06.1962)  

Prawdą jednak jest, że ta smutna proza życia w cudowny sposób nie dotyczyła 

Supersamu, gdzie faktycznie były pełne półki. Z uwagi na prężny rozwój działalności z 

roku na rok zwiększały się obroty i zyski placówki, a przede wszystkim rosła liczba 

kupujących. Nic więc dziwnego, że kilka lat po otwarciu sklepu przepływ towarów i 



 27

klientów czterokrotnie przekroczył techniczne możliwości budynku. Wkrótce zaczęło 

brakować przestrzeni sprzedażowej, a w Samie Spożywczym najczęściej panowała 

ciasnota.  

W wyniku reorganizacji handlu od 1 lipca 1976 roku Supersam – dotychczas 

przedsiębiorstwo państwowe – rozpoczął funkcjonowanie jako placówka podległa 

Oddziałowi Dużych Obiektów Handlowych WSS Społem. Zachowano ciągłość 

kierownictwa, jednakże ograniczono znaczenie administracji w strukturze organizacyjnej. 

Wycofano też ze sprzedaży „przemysłówkę” dotychczas umieszczoną na antresoli, a 

przedsiębiorstwo miało kontynuować działalność z ograniczeniem do branży spożywczej i 

gastronomicznej.  Jednakże już po niespełna trzech latach Oddział DOH został rozwiązany 

rzekomo w celu wzmocnienia działalności oddziałów dzielnicowych, a Supersam od 1 

stycznia 1979 roku stał się jednym ze sklepów Mokotowskiego Oddziału WSS.   

 Kiedy zaczęły się te kłopoty towarowe, to my wtedy rzeczywiście byliśmy już 

zmuszeni, bo była reorganizacja w handlu i nas wchłonęło WSS Mokotów, 

teraźniejszy Mokpol (...) te organizacje Społem wchłonęły po prostu państwowe 

przedsiębiorstwa, i przemysłowe, i spożywcze, i weszliśmy tam. Trzeba powiedzieć, że 

pracowaliśmy na nich, na te sklepy, bo myśmy starali się no tak... zakupić towar, 

żeby go sprzedać, żeby nie było żadnych strat, na to się bardzo zwracało uwagę. I w 

związku  z tym musieliśmy wszystkie zyski oddawać do Spółdzielni, a z tych zysków 

tylko dostawaliśmy 40%. I to było naciskiem, powiedzmy, władz partyjnych. To 

dyrektor gdzieś tam chodził, jeździł i załatwiał, powiedzmy, sprawę, żeby ten zysk 

zostawał jednak w przedsiębiorstwie, bo niestety, przedsiębiorstwo to ma jednak 

swoje potrzeby inwestycyjne, no ale niestety. (Prezeska)   

Tymczasem sytuacja w kraju ulegała pogorszeniu, w obliczach kryzysu 

gospodarczego ludność Stolicy masowo wykupywała towary powszechnego użytku. Znikł 

towar ze sklepów. Supersam z coraz większym trudem stawiał czoło kłopotom upadającej 

PRL-owskiej gospodarki. Mimo wszystko pozostawał jednak najlepiej zaopatrzonym 

sklepem w mieście. 

 Myśmy mieli wtedy dobre zaopatrzenie, bardzo dobre. (...) Nawet w stanie 

wojennym było zaopatrzenie też – były kolejki, były kartki, ale było to, co klient 

chciał kupić. Musiał niekiedy postać, ale dostał to, co chciał. (Pan Rysiek)  

Wreszcie nadszedł rok ’89. Zmiany w ustroju politycznym i gospodarczym kraju 

postawiły przed Supersamem nowe wyzwania. Aby im sprostać sklep musiał uzyskać 

pełną niezależność. Zapadła decyzja kierownictwa: wydzielamy się! To postanowienie 
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zaakceptowało Zgromadzenie Przedstawicieli WSS Mokotów (w tym czasie 

przemianowanej na Spółdzielnię Spożywców Mokpol), decyzję poparły także ówczesne 

władze dzielnicy. 2 maja 1991 roku Sąd Gospodarczy zarejestrował Spółdzielnię 

Spożywców Supersam, która otrzymała od Mokpolu część majątku i prawo do gruntu, na 

którym stoi obiekt. Wzorcowy sklep rozpoczął nowy okres działalności – działalności 

samodzielnej, nierozliczanej, niekontrolowanej. Szybko jednak okazało się, że nie jest to 

koniec kłopotów, a na pomyślne funkcjonowanie młodej spółdzielni w nowych realiach 

czyha wiele pułapek. Zagrożenie numer jeden – napływ zagranicznego kapitału, 

dysponującego nieporównywalnie większymi możliwościami finansowymi. 

To jest taka trochę, wie pani, poczta pantoflowa, bo to nie są jakieś 

udokumentowane faktami rzeczy, ale to nigdy nie będzie takich faktów czarno na 

białym, że to ten a nie inny chciał coś tam kombinować, prawda? Ale, no wiemy jak 

to jest, wszedł ten obcy kapitał, a tu jest miejsce takie ciekawe dla jakiejś 

działalności, także my tutaj mieliśmy takie propozycje, żeby nas wykupić. Był 

podobno jakiś Anglik, który powiedział, że zapłaci wszystkim 3-letnią pensję i chce 

nas skasować, bo wie pani, to miejsce mu było potrzebne, a nie tam jakieś takie. 

(Pani Jadzia) 

Jednakże Supersam oparł się obcemu kapitałowi. 

Proszę pani, oparliśmy się dzięki jednej rzeczy: dzięki temu, ze jesteśmy 

spółdzielnią. Gdybyśmy byli przedsiębiorstwem państwowym, to nie mielibyśmy nic 

do gadania, po prostu przekształcono by nas w jednoosobową spółkę skarbu 

państwa, prawda, inwestor strategiczny i tyle by było. Natomiast, jak pani widzi, my 

sobie poradziliśmy ekonomicznie, funkcjonujemy, inwestujemy, zarobki u nas są 

myślę trochę wyższe niż w hipermarketach, nie mamy żadnych zaległości wobec 

Urzędów Skarbowych i innych ZUS-ów, pracowników, kontrahentów. Inwestujemy w 

budynek, unowocześniamy się i można. (Prezes) 

Zagrożenie nie zniknęło, raczej przyczaiło się na chwilę tuż za rogiem.  

Konkurencyjny zagraniczny kapitał dał o sobie przypomnieć już po kilku latach narzucając 

twarde reguły gry. „Wzorcowy sklep” zaczęły zewsząd otaczać ogromne, nowoczesne, 

kolorowe i tanie – już nie super, a hipermarkety. Supersam rozpoczął nowy bój, tym razem 

nie o towar, a o klienta. W trakcie tej walki zastały go w 2002 roku 40-te urodziny.  

Możemy stwierdzić jedno – ten „wzorcowy sklep” to już nie młodzieniaszek, a raczej 

nadgryziony zębem czasu kawaler w „średnim wieku”.  W trakcie prowadzonych przeze 

mnie badań i przy pisaniu pracy starałam się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak Supersam 
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odnalazł się w nowych realiach i na ile pomogło w tej transformacji jego doświadczenie i 

długoletnia tradycja. A może wręcz przeciwnie – może tradycja przeszkadza? Może 

Supersam próbuje zrzucić brzemię PRL-owskiego sklepu na rzecz miana „sklepu 

nowoczesnego”? Na tym etapie te pytania pozostawiam bez odpowiedzi. 

 

3.2  Zapraszam na wycieczkę 

 
Portal internetowy Gazety Wyborczej – na stronie poświęconej historii Warszawy 

możemy przeczytać, że w miejscu, gdzie w 1962 roku otwarto Supersam, jeszcze w latach 

dwudziestych XX wieku rozciągał się staw. „Niewielki wprawdzie, lecz z gąszczem 

rozkołysanych na wietrze szuwarów i jasnym lustrem wody pośrodku. Nie tylko przed I 

wojną, ale i potem gnieździły się w tych trzcinach kaczki. Nikt ich tu nie niepokoił 

(chuligaństwo nie było w modzie) i nikt – rzecz prosta – nie polował na nie, bo to było 

miasto. Peryferie, ale miasto.” – wspominał w 1970 roku Stanisław Niewiadomski na 

łamach Stolicy. Tak, tu przy rondzie Mokotowskim, dzisiejszym placu Unii Lubelskiej, 

kończyło się miasto, jednakże już w latach 30-tych w kierunku południowym wyrosła cała 

nowa dzielnica. Ogromne zmiany szykowały się też w sąsiedztwie placu. Na początku 

Puławskiej zbudowano nowoczesne budynki, zaczęto przygotowywać plany budowy 

dzielnicy im. Marszałka Piłsudskiego, która miała odchodzić od placu, a na miejscu stawu 

– zasypanego według Niewiadomskiego ok. 1925 roku – zaplanowano budowę 

supernowoczesnego gmachu radia. Miał to być najwyższy budynek w Polsce. 

Do prac przystąpiono na początku 1939 roku. Teren ogrodzono, a za płotem zaczęto 

kopać fundamenty. Niestety, wybuchła wojna i realizacja nigdy nie wyszła poza wykopy. 

Po wojnie dziurę po fundamentach zasypano, a na obudowanym barakami placu latem 

rozbijano namioty cyrku państwowego. 

Pani Zosia: Dawniej tu tereny były bagniste, bo ja tu niedaleko mieszkam na 

Dąbrowskiego, to dawniej tu, gdzie Supersam stoi, to cyrk był. Pamiętam, że do 

cyrku chodziłam. 

Pani Bożenka: …i karuzela się kręci nadal... Potem się śmieliśmy, że 

pracujemy jak w cyrku – wtedy, kiedy ludzie nie kupowali, tylko rzucali się na 

towary, to wtedy był cyrk.  

Dziś zapraszam Państwa na wycieczkę do Supersamu, a swoją skromną kandydaturę 

zgłaszam do roli przewodnika i kierownika w jednej osobie. Niestety, nie mają Państwo 
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wielkiego wyboru – sklep będziemy oglądać moimi oczami. Z góry zatem przepraszam za 

subiektywność. Proszę wszystkich o zajęcie wygodnych pozycji, za chwilkę zaczynamy. 

 

 
Fot.6 

 

Spośród zieleni, w samym sercu placu Unii Lubelskiej wyłania się srebrzysta bryła. 

Jej kształt jest nieco futurystyczny, nawet jak na obecne czasy. Proszę sobie wyobrazić 

miny warszawiaków i przyjezdnych, kiedy otwarto to nowo wybudowane „cudo techniki” 

w 1962 roku. 

Jest to budynek nietypowy od strony architektonicznej, o unikalnej wręcz 

konstrukcji, znajdujący się w rejestrze zabytków Warszawy, mimo że formalnie nie 

spełnia wymogów zabytku – jest za młody na zabytek, ale już jest. (Prezes)  

Jak pisze Jerzy Majewski na łamach Gazety Wyborczej, budynek wyróżniał się 

śmiałą konstrukcją o łukowato wygiętym, wiszącym dachu i przeszklonych, aluminiowych 

ścianach osłonowych. Do tego dochodziły nowatorskie wówczas w Polsce rozwiązania 

technologiczne, eksperymentem była m.in. konstrukcja łuku liny. Nie udała się pierwotnie 

planowana żelbetowa fałda wygiętego dachu – zastąpiono ją dachem krytym blachą 

cynkową i sufitem obitym świerkowymi deseczkami. Użycie drewna wymagało z kolei 

wyprodukowania po raz pierwszy w Polsce bezbarwnego lakieru ognioodpornego. Innym 

eksperymentem była ślusarka aluminiowa ścian osłonowych i drzwi.   

Budynek jest prostokątny; od strony południowej na szerszej ścianie znajduje się 

sklep z artykułami dziecięcymi Świat Dziecka, restauracja McDonald’s oraz główne 

wejście do sklepu i oryginalny napis „Supersam”. O ten napis spytał mnie kolega zaraz po 

rozpoczęciu badań:  
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Słuchaj, a jest tam jeszcze ten napis? No wiesz, ten taki ogromny, nad 

wejściem? Pamiętam, gdy byłem małym chłopcem, chodziłem do Supersamu z 

rodzicami, napis Supersam widziałem już z daleka. I on był jakiś taki dziwny, 

nowoczesny, nierówny,  jakby malejący.... no to jak? Jest tam jeszcze?  

  

 
Fot.7 

 

Napis jest, ale raczej nie mogę nazwać go ogromnym. Duże, proste, surowe litery. Z 

pewnością kiedyś robił wrażenie na małym dziecku, teraz nieco poszarzały, już nie tak 

srebrzysty i ginący rozmiarem w świecie gigantomanii, blaknie przy sąsiadującym logo 

McDonald’s.  

 
Fot.8 

 

Na krótszym, wschodnim boku – drugie wejście, wokół którego znajduje się kilka 

budek ajencyjnych: kurczak z rożna, warzywa, kwiaty. Nad ruchomymi szklanymi 

drzwiami również widnieje napis: „Supersam”, ale już w innej tonacji – „z teraz”: czcionka 

pełna, opływowa, litery małe, pisane, białe na zielonym tle, każda litera w oddzielnym 
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kwadracie. Odnoszę wrażenie, że jeszcze przed wejściem do sklepu te dwa napisy 

wysyłają – jeśli mogę się tak wyrazić – przekaz „między wierszami” –  łączymy stare i 

nowe. 

 Proszę zwrócić uwagę na znajdujące się po obu stronach budynku witryny 

wystawowe, trochę kiczowate, ale takie „swojskie” – zielone sukno, na nich grupy 

produktów, różne marki, opakowania, a także dekoracje z kolorowych papierów i 

materiałów. W jednej z witryn do niedawna znajdowała się gazetka tematyczna: „40 lat 

Supersamu”. Później zastąpiła ją wystawka nagród, które uzyskał sklep: nagrody Srebrnej i 

Brązowej Malwy oraz certyfikat czasopisma Południe dla „Firmy, która zasługuje na 

zaufanie 2002”. W kilku witrynach hasła reklamowe: „Supersam – Twoim sklepem”, 

„Supersam poleca: szeroki asortyment produktów wysokiej jakości, renomowanych 

polskich firm. Serdecznie zapraszamy!”. Kilka okien wystawowych od południowej strony 

pozostaje odsłoniętych, zapewne aby wpuścić więcej światła do hali sklepowej. 

 

 
Fot.9 

 

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do środka sklepu, gdzie wchodzę przez ruchome 

drzwi. Wita mnie stojak zapraszający do stoiska cukierniczego: „codziennie pyszne ciasta, 

torty, ciastka”. Po prawej stronie schody wiodące na antresolę, na prawo od nich małe 

stoisko ajencyjne, gdzie można kupić sok ze świeżych owoców i warzyw. Przede mną 

metalowa ławeczka, a na nim koszyki – takie, jak kiedyś, metalowe z wyprofilowaną 

plastikową rączką. Proszę się nie martwić – wózki na większe zakupy są również dostępne 

– stoją w równym rządku pod ścianą pokrytą grafitową terakotą. Nad nimi wisi gablota 

informacyjna. Po lewej stronie od wejścia rząd pięciu kas oraz wąskie przejście, przez 

które wchodzę na halę sklepową. 
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Można się tu zgubić – sala handlowa nowego „Supersamu” jest bowiem tak 

ogromna, że doprawdy nie wiadomo, gdzie najpierw się zwrócić. Na szczęście z 

daleka są widoczne napisy, że tu drób, tu pieczywo, a tam mięso. A propos drób – 

zainstalowano tu specjalne urządzenie do pieczenia kurczaków na rożnie. Klienci 

mogą się tej ceremonii przyglądać, a jeśli kogo stać, może od razu takiego jeszcze 

ciepłego kurczaka kupić. (Życie Warszawy, 8.06.1962)  

Dziś nie ma już rożna do pieczenia kurczaków, a i sala sklepowa nie wydaje się już 

tak ogromna – przynajmniej dla mnie – jako osoba przywykła do ogromnych powierzchni 

hipermarketów nie jestem pod wrażeniem tych 1200 metrów kwadratowych, choć wnętrze 

może wydawać się optycznie większe ze względu na fakt, że jest nieprzeciętnie wysokie. 

Ale, ale, wrażenie robi jednak specyficzny klimat. Pierwszy uwagę przykuwa sufit – 

spadzisty, wykonany z blachy, układający się jakby w fale. Nie jest on jednak jednolitego 

koloru, zdecydowanie zdążył się na nim odcisnąć ząb czasu – gdzieniegdzie pordzewiały, 

miejscami srebrzysty, głównie jednak pokryty białymi plamami.  

Kiedyś to całkiem inaczej było, jak ja przyszłam, to już to wszystko było 

pozmieniane. Teraz te wszystkie remonty to trochę podniosły ten poziom, nie powiem, 

ale wtedy jak przyszłam, to było fatalnie. Każdy przychodził i „o Jezu, jaka pleśń! 

Matko Boska, jak w takiej pleśni można pracować?”. A to nie pleśń, tylko takie 

zabezpieczenie przed pożarem, kazali pomalować przeciwpożarowo, bo inaczej byłby 

zakaz i musieliby zamknąć sklep. No tak jakoś fatalnie weszło to w ten lakier, nie 

wiem, w jakiś związek chemiczny, że to normalnie białe wyszło – „no, jaka pleśń, 

Jezu!”. [śmiech] (Pani Iwonka)  

Prostopadle do wejścia w równych rzędach ustawione są regały sklepowe. Regały są 

w czerwonym odcieniu, nad każdym z nim znajduje się tablica z nazwą grupy towarów – 

biała czcionka na czerwonym tle.  

No, regały są inne, kiedyś były mniejsze regały i były inaczej ustawione. No, 

praktycznie stoisko garmażeryjne było w innym miejscu, sery, pamiętam – kiedyś to 

było troszkę inaczej, później tak zostało to poprzemieszczane. (Pani Danusia) 

Dość szerokimi alejkami przechadzają się klienci, gdzieniegdzie widać pracowników 

zajętych ustawianiem i metkowaniem towaru, cicho przy tym rozmawiających. Spośród 

klientów wyróżniają ich czerwone koszule i fartuchy w biało-granatowe paseczki z logo 

Supersamu. Za regałami stoją urządzenia chłodzące – zamrażarki, lodówki z nabiałem. 

Wzdłuż ściany przy stoisku sprzedaży tradycyjnej – mięso, wędliny, sery, ustawiła się 
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spora kolejka klientów. 8 pracownic sprawnie kroi i podaje żądany towar. Ja kupuję 

kawałek żółtego sera, słyszę „proszę” i „dziękuję”. 

 

 
Fot.10 

 

Przy sąsiedniej ścianie zatrzymuję się na dłużej - tu znajduje się stoisko z 

pieczywem. Czy przypominają sobie Państwo kawałki papierków do macania chleba? W 

Supersamie już nie sprawdzimy w ten sposób świeżości pieczywa. Żadne tam półki z 

desek, czy brudne koszyki – przede mną stoi piękny regał z jasnego drewna, na nim 

starannie ułożone paczkowane pieczywo, a obok stoisko sprzedaży tradycyjnej ze świeżym 

wypiekiem. Tak zorganizowane stoisko jest nowością w Supersamie z 2003 roku, 

wcześniej całość pieczywa można było nabyć w wolnym dostępie, jednak po uwagach 

sanepidu zdecydowano się na wydzielenie pieczywa świeżego do sprzedaży tradycyjnej. 

Za plecami ekspedientki obok różnego rodzaju bułeczek i chlebków widzę dwa piece, z 

których pracownik w białym fartuchu właśnie wyjmuje tace z gorącymi bułkami. Przy 

stoisku nie ma kolejki, spokojnie się namyślam i wybieram. 

Sąsiednie stoisko owocowo – warzywne również dobrze się prezentuje. Składa się z 

dwóch części: pod ścianą oświetlony zielony regał, a przed nim stoisko w kształcie 

straganu, do którego można podejść z każdej strony. Jest także punkt, gdzie pracownica 

waży i pakuje wybrany towar. Moją uwagę zwracają liczne naklejki i plakaty informujące, 

kim jest dostawca towaru, z podaniem adresu jego siedziby. 

Wolno przechadzam się po sklepie, oglądając różne towary i sposób, w jaki są 

eksponowane. Widać, że kierownictwo stara się zagospodarować ograniczoną 
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powierzchnię sklepu najlepiej, jak tylko umie. Każda wolna przestrzeń jest wykorzystana, 

towar trudny do ustawienia jest wyłożony w koszach, na szczytach regałów znajdują się 

palety produktów promocyjnych. Mimo to nie odnoszę wrażenia ciasnoty, wręcz 

przeciwnie, klienci poruszają się swobodnie, a na sali panuje dość duży ruch. Z głośników 

rozlega się niezbyt głośna, spokojna muzyka, przerywana co jakiś czas komunikatami 

reklamowymi: „zapraszamy na promocję wyrobów czekoladowych”, „informujemy, że na 

terenie Supersamu można nabyć sok ze świeżo wyciśniętych owoców i warzyw. 

Serdecznie zapraszamy.” O aktualnych promocjach można się również dowiedzieć z 

porozwieszanych w wielu miejscach plakatów informacyjnych. 

 

 
Fot.11 

 

Z pełnym koszykiem udaję się w kierunku kas, których drugi rząd znajduje się po 

przeciwległej stronie sklepu – przy wyjściu na ulicę Puławską. W sumie do dyspozycji 

klientów jest 11 kas na Samie Spożywczym i 2 w części przemysłowej na antresoli, którą 

będziemy zwiedzać za chwilę. Przedtem jednak posłusznie wykładam wybrane produkty 

stosując się do ogłoszenia nad kasą: „uprzejmie prosimy o wykładanie towaru na taśmę”. 

Są też tam inne ogłoszenia: „Uwaga! Kasy nr 1,2,3,4 obsługują pracowników poza 

kolejnością” albo „Prosimy o zgłaszanie wnoszenia towarów nabytych w innych 

sklepach”. 

Po opuszczeniu sali spożywczej mogę jeszcze skorzystać z dwóch stoisk, jakie do 

dyspozycji ma Supersam. Zajrzyjmy na chwilę do pierwszego z nich – stoiska 

monopolowego, które znajduje się zaraz za kasami, w rogu budynku. Tu po wielu latach 

sprzedaży tradycyjnej przywrócono pierwotny system samoobsługowy. Przez metalową 

obrotową barierkę przeciskam się do małego pokoiku, gdzie dookoła na przyozdobionych 

sztucznymi kwiatami regałach od sufitu do podłogi wystawione są dziesiątki kolorowych 
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butelek z alkoholem. Mocne trunki akurat nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem, a 

ekspedientka obsługująca to stoisko jest pogrążona w rozmowie z pracownikami ochrony, 

których widziałam już wcześniej na sali, dumnie przechadzających się w granatowych 

uniformach. Jako, że akurat nie planuję zakupu „niczego mocniejszego”, odstawiam 

koszyk i wychodzę ze sklepu. Jednakże przed wyjściem na ulicę ostatnia niespodzianka – 

stoisko cukiernicze. Wchodzę do wydzielonego małego sklepiku tylko na chwilę, aby nie 

dać się zwieść tym niewinnie wyglądającym ciastkom, ptysiom i napoleonkom, kuszącym 

mnie zza szyby. A może Państwo reflektują? 

 

 
Fot.12 

 

Okrążywszy budynek wracam do wejścia od strony pl. Unii Lubelskiej. Tym razem 

kieruję się od razu na klatkę schodową, która wiedzie na „przemysłówkę”. Z antresoli 

rozciąga się doskonały widok na cały sklep, można stąd zaobserwować wszystko, co się 

dzieje na dole, co robią pracownicy i czy akurat żaden nieuczciwy klient nie próbuje 

opuścić Supersamu bez zapłaty. Na powierzchni 500 metrów kwadratowych antresoli 

różnorodne garnki, ręczniki, artykuły chemiczne i ceramiczne rozłożono na białych 

regałach, chyba starszych od tych czerwonych z Samu Spożywczego. Pomiędzy półkami 

widzę dwie pracownice w zielonych fartuchach, panie zajęte rozmową, nie zwracają na 

mnie uwagi. W rogu pomiędzy regałami widzę małe przejście na zaplecze. Zasłonka jest 

akurat odsłonięta i zaglądam do środka. Od razu rzuca mi się w oczy stoisko z komputerem 

oraz mnóstwo różnych towarów poupychanych, gdzie się da, także w metalowych 

wózkach na zakupy. Przy innej okazji będę miała możliwość dokładnie obejrzeć to miejsce 

i muszą Państwo uwierzyć na słowo, że na tej malutkiej przestrzeni współpracuje 13 osób 

zatrudnionych w dziale przemysłowym, że doskonale orientują się oni w rozmieszczonym 
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tu towarze, że jest tu także miejsce na 2 stoliki i krzesła, przy których pracownicy mogą 

odpocząć i posilić się w czasie przerwy. 

Dziś jednak po szybkich zakupach znów udaję się do kasy, która chyba jeszcze 

pamięta odległe czasy. Nie ma tu bowiem taśmy, na którą wykłada się towar, a zamiast 

niej półeczka na koszyk, którą doskonale pamiętam z dawnych społemowskich sklepów. 

Po odejściu do kasy moją uwagę przykuwają dwie rzeczy: pierwsza to eleganckie drzwi z 

tabliczką „Dział Handlowy”, druga – mały stoliczek, a na nim metalowe urządzenie z 

zainstalowaną szeroką rolką szarego papieru do pakowania na wypadek, gdyby klient na 

przykład chciał zabezpieczyć łatwo tłukące się naczynia.  

Nie wiem, jak Państwo, ale na mnie jak do tej pory wycieczka po Supersamie zrobiła 

całkiem pozytywne wrażenie – jak na 40-latka ten sklep całkiem nieźle się trzyma. Jest to 

zasługa wielu prac remontowych, przeprowadzonych w ostatnich latach. Nie zawsze było 

jednak różowo. Czy mają Państwo ochotę na krótką przerwę w zwiedzaniu i relaks przy 

wspominkach? Służę uprzejmie. 

Po wielu ciepłych słowach na temat wyglądu i funkcjonalności sklepu w chwili 

otwarcia przyszedł czas na szarą rzeczywistość. Szybko okazało się, że za pośpiech przy 

budowie Supersamu trzeba będzie drogo zapłacić. 

Tutaj masę było problemów technicznych, bo na otwarcie było masę 

niedoróbek producenta budowlanego. (Prezeska) 

Supersam pamięta lepsze i gorsze dni w 42-letniej już dziś historii, również te, kiedy 

zakupy robiło tu 30 tysięcy klientów dziennie, budynek się bardzo szybko zużywał, a 

środki na niezbędną modernizację bardzo trudno było znaleźć. Przy okazji zbliżających się 

kolejnych okrągłych jubileuszy sklepu gazety rozpisywały się na temat jego złej kondycji 

fizycznej. 

Supersam ma już tylko rok do okrągłej dziesiątki swojej pracy. Projektowany, 

budowany i obliczany był na obroty rzędu 80 mln zł rocznie. W tej chwili osiąga 

pięciokrotnie więcej. Przypuśćmy, że projektanci nie liczyli się z takim wzrostem 

obrotów (...) Gorzej, że zapomniano o pewnych oczywistych prawdach, takich jak ta, 

że w zimie pada śnieg, jesienią – deszcz, a lato bywa gorące. Projektantom 

„dopomogli” wykonawcy nie dając odpowiednich i solidnych materiałów. (...) 

Zarówno piękna koncepcja dachu stworzona przez projektantów, jak i 

„oszczędności” spowodowały, że problemem w tej chwili jest wejście na dach 

Supersamu. Kiedy śnieg zasypie go w zimie, oczy administracji kierują się ku 

„lekkiemu Felusiowi”. Takie miano otrzymał najlżejszy pracownik Supersamu, który 
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może w miarę bezpiecznie stąpać po tej konstrukcji i zwalać śnieg. W czasie deszczu 

natomiast trzeba podstawiać w wielu punktach miski znajdujące się już na etatowym 

wyposażeniu placówki tudzież przykrywać towar, aby nie zmókł. (Gazeta Handlowa, 

1971, s.1) 

 
Fot.13 

 

Kto odważy się w najbliższym czasie zamknąć i wyremontować „Supersam”? 

To pytanie zadajemy sobie bezskutecznie od dłuższego czasu. (...) „Supersam” nie był 

właściwie remontowany od początku, a więc od 19 lat. Czy doczeka „dwudziestki” 

bez jakiejś potężnej awarii, która unieruchomi go na amen? Pierwotnie remont 

planowano w 1975 roku, ktoś nawet robił już dokumentację. Ale niedługo potem 

przyszła słynna reorganizacja handlu, kiedy to „Społem” wchłonęło większość 

sklepów spożywczych, gastronomię i produkcję. Projekt remontu diabli wzięli. O 

„Supersamie” zapomniały władze „Społem” i miasta. Nie zapomnieli jednak 

pracujący w nim ludzie, którzy na co dzień męczą się w ciasnocie, z nieustającymi 

awariami wszystkich bez wyjątku instalacji. (...) Do wymiany i generalnego remontu 

nadaje się także dach pokryty cynkową blachą. Blacha szybko się utlenia. Jest już tak 

cienka, że wystarczy by usiadł jakiś większy ptak i są dziury. Przez nie właśnie 

dostają się do środka wróble, które założyły sobie w samie gniazda. Zdarzało się, że 

niejeden zabrudził odzienie kupującego. (Życie Warszawy, 24.02.1981)  

Ówczesne kierownictwo Supersamu na czele z dyrektorem, Bogusławem 

Bronowskim, dokładało wszelkich starań, aby we własnym zakresie prowadzić na bieżąco 

małe prace remontowe, jednakże brygada remontowo – budowlana ledwie nadążała z 

likwidowaniem coraz to nowych awarii. „Ile razy bowiem można łatać coś, co od dawna 

jest szmelcem? Naprawi się tu – „wysiądzie” coś gdzie indziej. Wymieni się świetlówkę, 
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ale za godzinę trzeba pruć ścianę, by dostać się do przegniłego przewodu elektrycznego” – 

tak w 1981 roku na łamach Życia Warszawy skarżył się ówczesny kierownik 

administracyjno – techniczny. Dziennikarz tej samej gazety w 1962 roku pisał, że 

Supersam jest „nie tylko piękny, oryginalny, ale i – co u nas rzadkością – dobrze 

wentylowany”. Niestety, nie była to do końca prawda, a kłopotami z wentylacją Supersam 

borykał się od samego początku. 

Lata nie uwzględniono w wizjonerskiej koncepcji Supersamu. A więc nie ma 

praktycznie wentylacji. Od początku poszukiwano dróg wyjścia z wentylacyjnego 

impasu. (...) Próbowano ratować się we własnym zakresie. Ale pod dachem nie 

można nic powiesić ani zamontować – zabronili architekci. Ustawiono więc 

kasjerkom wiatraczki przy ich stanowiskach, zawieszono na słowo honoru parę 

mieszadeł powietrza, spróbowano wreszcie zrobić parę lufcików w oszklonej ścianie 

od strony ul. Puławskiej. (Gazeta Handlowa, 1971, s.1)   

 

 
       Fot.14 

 

Wysiłki kierownictwa na niewiele się zdały. Na początku lat 70-tych rozeszła się w 

Stolicy wiadomość, że Supersam odwiedził ówczesny premier, Piotr Jaroszewicz.  

Przyjechał Jaroszewicz, bo miał informacje, że klienci narzekają, że jest 

gorąco. I on, proszę panią, „do Mostostalu zaraz, mówi, do Mostostalu pójdźcie! I 

zróbcie żaluzje na zewnątrz! Takie gorąco u was jest!”. No, a ja jeszcze byłam na 

urlopie macierzyńskim, dzwoni do mnie dyrektor: „pani Halu, pani musi przyjść. 

Pani musi przyjść, ja tą Jadzię pani dam do tego dziecka, pani musi tutaj pozałatwiać 

z tym Mostostalem, bo ja sobie z nimi nie poradzę w ogóle”. No, i dali mnie telefony, 

ja tego inżynierka złapałam, taki przyjemny bardzo pan, no i mówię do niego, że mam 
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małe dziecko, że jestem na urlopie macierzyńskim, i tak dalej, a pan Jaroszewicz był, 

tu wszystkich zwolnił, tego głównego mechanika teraz nie ma, a ja mam tu taki 

problem, taką tragedię, ja to muszę załatwić. I on wszystko mnie pomógł, powiedział, 

gdzie, co, proszę panią. To ja do Zabrza jadę samolotem, proszę panią, do 

producenta tych żaluzji, tam na mnie czeka samochód, samochód mnie odbiera, jadę 

do przedsiębiorstwa, proszę panią, z przedsiębiorstwem gadam, tam gadam z tym 

dyrektorem, proszę panią, ten dyrektor mówi tak i tak: przyjedzie do pani wtedy i 

wtedy przedstawiciel, tam wszystko wymierzy i umowa była skonstruowana, wszystko. 

Ja przyjechałam, mówię: „panie dyrektorze, proszę bardzo, tu już ma pan wszystko 

przygotowane, wszystko tak i tak zrobione”. Przyjechał facet, proszę panią, wszystko 

tak, jak było umówione, wszystko do tego zamówił, tego człowieka, co ja miałam 

kontakt z nim z tego Mostostalu Warszawskiego, to dyrektor wziął go na nadzór i on 

tego już pilnował. Trzeba było dodatkowo jeszcze zrobić nawiew na gastronomię, tam 

na ten Frykas, to tam na tej górze – tam takie pomieszczenie jest – to wynaleźli w 

Radomiu taki wielki, okropny wentylator, ja nie wiem , jak oni to dźwigiem tam przez 

ten dach to wprowadzali – to wszystko było zrobione, ja jeszcze byłam na urlopie 

macierzyńskim, bo jeszcze miałam urlop, taki normalny urlop wzięłam sobie. To nim 

ja przyszłam, to już wszystko było zrobione, wszystko dopięte. To dyrektor mówi: „oj, 

jak to dobrze, pani Halu, że pani już wróciła, Matko Boża, ile ja się tu na tego...” i 

tam wypisywał temu inżynierkowi pieniądze, bo to pieniądze kosztowało, ale pomógł 

nam! (...) On mi załatwił, że oni tam po mnie przyjechali, ja tam wszystko załatwiłam 

z tym dyrektorem, potem przysłali kosztorys, przysłali, co, jak, ile kosztuje, zaczęła 

się robota, proszę panią, wszystko zrobili elegancko. (...) To była taka jedyna bardzo 

rzecz, że ten Jaroszewicz, tylko nawet teraz nie potrafię już pani powiedzieć, jak to 

było: czy to ktoś od niego tam był z rodziny, czy znajomych, to przecież tam cała 

świta przyszła do Supersamu – Jaroszewicz i cała świta! (Prezeska) 

No tak, zdradzę Państwu tylko jedno – dużo zachodu z żaluzjami, a i tak pomysł ich 

instalacji został skrytykowany 10 lat później w cytowanym już przeze mnie artykule Życia 

Warszawy z 1981 roku – tym razem ze względu na kłopoty z instalacją elektryczną, jej 

niefunkcjonalnością i w efekcie fakt, iż na sali sprzedażowej po prostu było za ciemno. 

Dopływ światła dziennego ograniczają ponadto nikomu niepotrzebne 

„żaluzje” umiejscowione na zewnątrz budynku. Warto je całkowicie zdjąć, by 

odsłonić okna wstawiwszy w nie przedtem szyby antisolowe.   
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Przełomowe w kwestii odnowienia budynku okazały się dopiero lata 1990 – 91, 

kiedy to Supersam uzyskał pełną niezależność. Na modernizację obiektu przeznaczono 

znaczną część z zysków. 

Jak żeśmy wyszli wtedy ze Spółdzielni Mokpol, bo żeśmy już w porę utworzyli 

tą Spółdzielnię, to żeśmy odetchnęli, bo wtedy już pracowaliśmy na siebie. I wtedy już 

trzeba było trochę inwestować. No, od ’62 roku bardzo dużo się zrobiło: zrobiło się 

całą instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną trzeba było zrobić, całą instalację 

oświetleniową, teraz podłoga, schody, stoisko monopolowe, stoisko warzyw, stoisko 

pieczywa cukierniczego, także tutaj, no sporo, sporo żeśmy wydali pieniędzy no to, 

żeby się udoskonalić i żeby dość przynajmniej, powiedzmy, do tych supermarketów. 

(Prezeska) 

 

W ostatnich latach całą uwagę skoncentrowaliśmy na dbałość o stan 

techniczny budynku. Wymieniliśmy niewidoczne z zewnątrz urządzenia i 

oprzyrządowania. Na przykład, ogromne środki przeznaczyliśmy na wymianę 

urządzeń chłodniczych. Znaczne kwoty wydatkowaliśmy na zapewnienie 

bezpieczeństwa w obiekcie, z których większość pochłonęły prace na dachu. 

Zmodernizowaliśmy stoiska owocowo – warzywne, zarówno dostęp do nich, jak i 

wybór poszukiwanego towaru jest łatwiejszy. (Prezes w wywiadzie dla Społemowca 

Warszawskiego, Nr 10 (300) 2001, s.6)   

Z oryginalnego wystroju wnętrza Supersamu najdłużej ostała się posadzka w postaci 

biało-czarnych minikafelków, którą wymieniono w kwietniu 2002 roku zakładając 

grafitową terakotę. Znamienne jest to, że 25 ton gresu położono bez przerywania 

sprzedaży. O wszelkich pracach renowacyjnych, które mają poprawić wizerunek 

Supersamu, z dumą opowiadają pracownicy. 

W Supersamie zmieniło się dużo, tak, to już nie jest taki Dom Handlowy, jak 

był kiedyś, ale ja bym powiedziała może, że na korzyść się zmieniło. Dużo inwestycji 

powstało nowych, także staramy się dostosować do wymogów nowoczesności. (Pani 

Bożenka) 

 

Jak przyszedłem tutaj, nie było kas fiskalnych, były kasy takie mechaniczne, 

nie było posadzki, tak jak teraz jest zrobiona, oświetlenia tak jak teraz jest już nowe 

nie było – dużo nie było, nie było sklepu monopolowego takiego, jak teraz mamy, nie 

było stoiska z ciastami, nie było schodów takich – był po prostu taki zaniedbany 
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sklep. Jednak te remonty dużo dały przez ten okres, właściwie inwestycje poszły w 

remonty i to jest dużo jednak. (Pan Rysiek) 

 

Cały czas się coś unowocześnia, coś się modernizuje, coś się zmienia. Cały 

czas idziemy do przodu, ku lepszemu, żeby klient był zadowolony, żeby było jakoś 

przestrzennie, żeby można było wózkami przejechać – cały czas się coś robi. (Pani 

Jasia) 

Tymczasem wróćmy na wycieczkę. Znów jestem na zewnątrz budynku i tym razem 

kieruję się na północ. Ta strona sklepu od ulicy Boya-Żeleńskiego powinna być osłonięta 

przed wzrokiem klientów, ale dla mnie jest najciekawsza: to zaplecze. Tu na mały parking 

wewnętrzny podjeżdżają co chwilę dostawcze samochody, widać pracowników 

uwijających się przy wyładowaniu towaru, pomiędzy nimi pan w białym fartuchu wydaje 

polecenia, gdzie umieścić skrzynki i zgrzewki z napojami. Potem się dowiem, że to 

Kierownik Samu. Pamiętają Państwo poznański kabaret Tey? Gdy tak przyglądam się 

przez chwilę temu obrazkowi zaplecza, przed oczami staje mi genialny dialog Bohdana 

Smolenia i Zenona Laskowika w odcinku „Z tyłu sklepu”, zaprezentowany na festiwalu w 

Opolu, w 1980 roku: 

 

- Słuchaj, ty nie marudź, tylko chodź tu ze mną obieraj. Za chwilę przyjdą ci, co mają 

talony na pomidory.  

- No to... aha, Bolek, przynieś olejną, będziemy robić pomidory teraz. Tak, proszę 

państwa, ładnie obierze, pociągnie się ładnie olejną i pójdą 100 zł za kilo. 

- 150, bo to będzie sprzedaż ekspresowa.  

- A jak pójdziemy na giełdę, to 200. 

- Aha, a  miały być po 67... (...) 

- A słuchaj, powiedz mi, co się z nami stanie, jak ludzie się zorientują, że to nie 

pomidory, a zwykły ziemniak malowany? 

- Jak to, co się stanie? Nic! – odpowiada Laskowik przykładając do twarzy trzymaną 

w ręku drewnianą skrzynkę – wizję „paki”.  

 

Pod Supersamem nikt nie maluje ziemniaków, za to wre w praca przy 

przeładowywaniu i przepakowywaniu coraz to nowych partii towaru. Nie ma czasu, trzeba 

szybko wyładować świeżą dostawę warzyw, „bo na 2-ce brakuje brukselki, a pomidory są 

nadgniłe i klienci się skarżą, trzeba wymienić”. Pod mocno już podniszczoną rampą 
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parkują się coraz to nowe samochody, a pracownicy co i rusz pojawiają się i znikają za 

drzwiami prowadzącymi na zaplecze.  

 

 
         Fot.15 

Na ścianie zachodniej wejście do biur Supersamu sąsiaduje z okienkami 

restauracyjnymi McDrive, pod którymi co chwilę zatrzymują się samochody. Przyglądam 

się przez chwilę pracownikowi restauracji pieczołowicie pielęgnującemu okalające 

budynek trawniki i klomby, po czym przez szklane drzwi wchodzę do środka. Zaraz za 

drzwiami, po lewej stronie mały pokoik – w środku PRL-owskie meble z płyty pilśniowej, 

„pociągnięty olejną” kaloryfer, gablota z kluczami i jedyny element z dzisiejszej epoki – 

czajnik bezprzewodowy. Jest to oczywiście pokój portiera, później okaże się, że miejsce 

spełniające doniosłą rolę w sprawnym funkcjonowaniu sklepu. Idę dalej i znajduję się we 

wnętrzu do złudzenia przypominającym moje stare przedszkole – granitowa, mocno 

podniszczona posadzka, jasne ściany pomalowane do połowy farbą olejną koloru kawy z 

mlekiem, na ścianach szklane gabloty, w jednej z nich wypisane nazwiska członków Rady 

Nadzorczej Supersamu, w drugiej stare zdjęcia przedstawiające budowę obiektu. 

 

 
Fot. 16 
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Z tego „przedsionka” droga wiedzie w dwóch kierunkach: po schodach na górę do 

biur lub przez drzwi na tyły sali sprzedażowej. W pierwszej kolejności wchodzę w tą istną 

plątaninę korytarzy zaplecza. Niby cały czas wąska droga, a już po chwili tracę orientację. 

Dużo tu zakrętów, zaułków, przejść i drzwi – a to magazyn, a to rozbieralnia mięsa, a to 

szatnia. Tutaj można już zauważyć upływ czasu, mimo to jednak zachowany jest 

przyzwoity porządek. Moją uwagę zwracają pozostałości poprzedniej epoki przemieszane 

z symbolami nowoczesności. Drewniana tabliczka na ścianie, głosząca PRL-owskie hasło 

„Żądasz czystości? Zachowaj ją sam!”, doskonale współgra z nową ideą segregowania 

odpadków – w korytarzu rzędem stoją duże pojemniki: „makulatura”, „folia”, „pozostałe 

śmieci”. Pod ścianami gdzieniegdzie stoją skrzynki, tace, towary, które nie zmieściły się na 

ograniczonej powierzchni magazynowej.     

 

 
  Fot.17 

 

Po dłuższej chwili udaje mi się powrócić do punktu wyjścia. Tym razem kieruję 

kroki po schodach na górę. Najpierw drzwi z tabliczką „Główna Księgowa”, za nimi 

następne – „Prezes Zarządu”, a dalej znów korytarz, tym razem szerszy i ciemniejszy. 

Tutaj na piętrze znajdują się biura wszystkich działów prócz handlowego, który został 

umieszczony na antresoli. Stąd wzięły się określenia, którymi później często będą 

posługiwać się moi rozmówcy: pracownicy „z góry”, czyli administracyjni i „z dołu” czyli 

szeroko pojęty personel Samu Spożywczego.  
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Po obu stronach korytarza znajdują się drzwi do poszczególnych działów oraz 

gabinetu lekarskiego. Wszystkie są zamknięte, a na korytarzu panuje cisza. Z pewnością 

nie przypomina to funkcjonowania biur w nowoczesnych firmach, na tą różnicę zwracają 

uwagę także moi rozmówcy. 

Wie pani, te nowe sklepy – sklepy jak sklepy, to w sklepach jeszcze trochę 

inaczej, ale jak się idzie do takich biur na przykład, gdzie poprzegradzane tymi 

szybami, sala wielka, za szybami siedzą te dziewczynki, wszystko tak jakoś obco, tak 

jakoś jak na wystawie się siedzi – to takie ja mam wrażenie. Może młody do tego 

wagi nie przywiązuje, ale mnie się wydaje, że lepiej jest siedzieć pomiędzy czterema 

ścianami takimi nieprzezroczystymi. Może to być słychać, co tam sąsiad za ścianą 

gada nieraz, ale jak tak się siedzi, to jest taka przytulność zachowana, taka atmosfera 

inna niż te szyby i te takie kojce. A przeważnie w urzędach, w tych bankach 

zachodnich już się to widzi na co dzień już teraz – takie pogrodzone, światełka, 

numerki i to jest wszystko zaszeregowane gdzieś tam w jakichś szufladkach. (Pani 

Jadzia) 

 
Fot.18 

 

Jedyne otwarte drzwi prowadzą do świetlicy. Zaglądam do środka i uśmiecham się. 

Tym razem przypomina mi się gabinet dyrektora z mojej podstawówki. Długi stół pokryty 

grubym zielonym suknem, pilśniowe szafy, a na nich rzędy segregatorów z dokumentami. 

Na drzwiach jednej z szaf widzę poprzyklejane białe kartki formatu A-4, a na nich hasła: 

„Wszystko tanie w Supersamie”, „Rób zakupy w Supersamie, na samochód ci zostanie”, 

„Zawsze taki sam – nasz sklep Supersam”, „Gdzie jest wszystko świeże? Gdzie jest 
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wszystko tanie? Tylko w super sklepie czyli... Supersamie!”. Później okaże się, że hasła te 

zostały wymyślone przez klientów w specjalnie dla nich zorganizowanym konkursie. Białe 

ściany świetlicy udekorowane są obrazami, kompozycjami sztucznych kwiatów, na jednej 

ze ścian wisi tablica, na innej duże odznaczenie – „Srebrny Usługowy Znak Jakości” 

nadany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w 1985 roku. W świetlicy znajduje się 

też kserokopiarka, często wchodzą tu pracownicy powielając dokumenty. 

 

 
Fot.19 

 

Muszę zwrócić uwagę Państwa na fakt, iż biura Supersamu są bardzo różnorodne. 

Część z nich, jak biura działu kadrowego czy handlowego, jest świeżo wyremontowana. 

Tutaj ściany pomalowano na jasny kolor, podłogę pokrywają drewniane panele, 

dokumenty przechowywane są w nowych regałach, okno przesłaniają pionowe żaluzje. 

Biuro działu finansowego jest jeszcze przed remontem. 

Teraz czeka nas tu remont, bo tamta strona [korytarza] już w ubiegłym roku 

miała remont zrobiony, tak dosyć ładnie jest tam zrobione. A tutaj to my czekamy, po 

prostu czekamy na to, żeby jakieś środki dodatkowe były, to wtedy dopiero zacznie się 

coś dziać. (Pani Jadzia) 

Ściany tego pomieszczenia pokryte są dziwnymi dziurkami, odnoszę wrażenie, że 

jest to jakaś styropianowa lub wykonana z innego materiału ścianka działowa. Podłogę 

pokrywa wytarta wykładzina. Dostrzegam starania pracownic w kierunku „ocieplenia” 

tego wnętrza przy pomocy swojskich firanek, kwiatów, maskotek, obrazków.  

No, staramy się [śmiech]. Ale wie pani, tutaj to tylko aby praca, aby było na 

czym pracować, aby to jakoś sprawnie wszystko szło, a czy to się siedzi w takim 
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pomieszczeniu, czy w trochę innym... Pewnie, że by było przyjemniej, no ale jak na 

razie nie ma na tyle środków, żeby to wszystko sobie zrobić, to trzeba to robić 

sukcesywnie. Kiedyś przyjdzie tu i na nas pora, że będziemy tu miały ładniej. Tutaj to 

już to wszystko stare jest, ale może tego tak nie widać. (Pani Jadzia) 

Tak między nami, to powiem szczerze, że jakoś lepiej czuję się w tym pokoju niż w 

tych świeżo wyremontowanych, które wraz z warstewką kurzu utraciły jakąś specyficzną 

atmosferę. 

Wszystkie pomieszczenia biurowe utrzymane są w dużym porządku, nigdzie nie 

walają się papiery – raczej zgromadzone są w segregatorach lub na plastikowych tackach. 

Na kilku biurkach stoją monitory komputerów. W tle gra cicha muzyka lub radio. Gabinet 

prezesa i sekretariat nie wyróżniają się niczym szczególnym, jedyna charakterystyczna 

rzecz, na którą zwracam tutaj uwagę, to hasło przyklejone na ścianie za plecami pani 

sekretarki: „Przełożonych się nie lękaj, mało pracuj, dużo stękaj”. 

Na tym kończymy naszą wycieczkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Na zakończenie 

dodam tylko, że moi rozmówcy bardzo ciepło wypowiadali się o siedzibie Spółdzielni. 

Większość z nich zapytana o zmiany w pierwszej kolejności opowiedziała o zmianach w 

wyglądzie budynku, biur, sali sprzedażowej. Wielokrotnie podkreślali wyjątkowość 

architektoniczną bryły sklepu i konieczność ciągłych prac modernizacyjnych, aby 

Supersam wyglądał i funkcjonował coraz lepiej.  

 

 
Fot.20 

 

Sam budynek to piszą – ja się tam na architektonicznych sprawach nie znam, 

ale mówią, że sylwetkę zewnętrzną ładną ma, także z wierzchu to nie ma co wiele 

poprawiać, to tylko w środku. (Pani Jadzia)  



 48

Myślę, że sentyment większości pracowników do ich miejsca pracy bardzo dobrze 

obrazuje poniższa krótka wymiana zdań pomiędzy dwiema pracownicami: 

Pani Bożenka: Tam na dole – tylko, że to dużo pieniędzy kosztuje, ale tam to 

dużo by się przydało zmienić – klimatyzację zrobić. No, dużo jest takich rzeczy, które 

powinny być zrobione, a nie stać ich na to. 

Pani Jasia: Jedynie, to ten zburzyć i postawić od nowa... 

Pani Bożenka: Nie zburzyć! Bo bryła budynku jest bardzo ciekawa, tylko 

potrzebne są środki na modernizację. 

Pani Jasia: Ale cały czas coś tam się robi, coś tam się modernizuje... 

Pani Bożenka: No tak, ale to jest kropla w morzu potrzeb, a wszystko się 

rozchodzi o pieniądze. 

 

 

  3.3  Pewex, ocet i musztarda czyli jak załatwić towar 

 
- Proszę państwa, na szereg pytań, które napłynęły do naszego sklepu, nie możemy 

wam odpowiedzieć. Nie możemy wam odpowiedzieć na pytanie, ile nam przywiozą 

tego towaru. 

- Nie możemy wam powiedzieć, co nam przywiozą. 

- Nie możemy powiedzieć, kiedy nam przywiozą. 

- I nie możemy powiedzieć, czy w ogóle kiedykolwiek przyjadą. 

-  Słuchajcie, ale! Ale możemy wam odpowiedzieć na pytanie, co mamy. Zapytajcie 

się głośno tak, jak jesteście – „ co mamy?”. Trzy – cztery: 

- Co mamy? [pyta widownia] 

- Rok 1980!  (Kabaret Tey, 1980) 

Bez czego nie może funkcjonować normalny sklep? Oczywiście, bez towaru. 

Tymczasem przytoczony powyżej cytat nie jest fikcją literacką, dowcipem, natomiast 

dosyć celnym, aczkolwiek ironicznym obrazem realiów, jakie panowały w handlu w 

okresie PRL – sklepy były, ale niekoniecznie było w nich co kupić. Jednakże chcę tu 

uniknąć wszelkich uproszczeń, gdyż na całościowy obraz handlu i stanu zaopatrzenia w 

gospodarce PRL składa się kilka pomniejszych obrazków, które według mnie 

przedstawiają poszczególne dziesięciolecia tego bez mała 40-letniego okresu. Proponuję 

krótką wizytę w tej galerii obrazków naszkicowanych w mojej świadomości za sprawą 
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obejrzanych filmów, przeczytanej literatury, a przede wszystkim opowieści rodziców i 

innych osób pamiętających tamte czasy. 

Obrazek pierwszy: pod koniec lat 40-tych zostaje wprowadzona gospodarka 

centralnie-planowana wypierając wszelkie przejawy prywatnej działalności gospodarczej. 

Nie ma wolnej konkurencji, w państwowych sklepach można kupić jedynie towary 

wyprodukowane w kraju, ceny ustala państwo odgórnie. Nie ma reklamy, bo nie ma też i 

czego reklamować – ludzie nabywając wytwory rodzimej produkcji nie mają dużego 

wyboru, a poza tym nie mają pieniędzy, gdyż społeczeństwo w latach 50-tych 

charakteryzuje bardzo ograniczony zasób portfela. 

Obrazek drugi: lata 60-te. Na sklepowych półkach przeważają podstawowe produkty 

spożywcze „made in Poland”, jednakże sporadycznie można spotkać luksusowe towary „z 

importu” – czyli z zaprzyjaźnionych państw bloku komunistycznego – „rzucane” 

zazwyczaj w okresach przedświątecznych. Przez cały okres PRL bardzo słabe jest 

zaopatrzenie w mięso i wędliny, ludność ratuje się usługami rzeźnika i „baby z cielęciną” 

(Gruza, 2003, s.30). Państwo jednak myśli o wszystkim i wszystkich, także o 

„dewizowcach”, czyli przebywających czasowo na terenie naszego kraju obywatelach 

państw kapitalistycznych. Aby nie odnieśli oni wrażenia, że w Polsce panuje niedostatek, 

Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego sprowadza z zagranicy szereg towarów do 

nabycia w popularnych Pewexach. Tu za dolary i inne waluty zachodnie można kupić 

zagraniczne proszki do prania, dżinsy, kosmetyki w kolorowych opakowaniach, szynkę w 

puszce i coca-colę – wówczas rarytasy, a dziś towary dostępne w każdym sklepie. W 

Pewexie mogą dokonywać zakupów również polscy obywatele. Jeśli akurat nie posiadają 

zachodnich walut, którymi obrót jest oficjalnie zabroniony, mogą posłużyć się bonami 

towarowymi, czyli tak zwanymi „polskimi dolarami” – do nabycia w banku PeKaO. 

Tymczasem świetnie rozwija się „czarno-rynkowy” handel bazarowy. Na targowiskach, 

pośród których prym wiedzie warszawski bazar Różyckiego, można nabyć – najczęściej po 

bardzo wysokich cenach – różnorodne towary sprowadzane nielegalną drogą „z zachodu”. 

Obrazek trzeci – lata 70-te, czyli wspominane ciepło przez moich rodziców czasy „za 

Gierka”. Ciepło wspominane głównie z racji, że w pierwszym okresie rządów nowego 

pierwszego sekretarza znacznej poprawie ulega zaopatrzenie nie tylko w towary 

spożywcze, ale również przemysłowe. W sklepach pojawiają się dotychczas rzadko 

spotykane pralki, lodówki, telewizory, zagraniczna odzież, a przy odrobinie szczęścia i 

znajomości można stać się szczęśliwym posiadaczem Fiata 126p – oczywiście „maluchy” 

tylko na talony. Stopa życia ludzi podnosi się jednakże tylko na chwilę i to dzięki 
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zaciągniętym za granicom ogromnym kredytom. Szybko okazuje się, że podaż i tak nie jest 

w stanie zrównoważyć popytu, fundusze się kończą, a polska gospodarka nieuchronnie 

zbliża się do kryzysu. Przed sklepami zaczynają się ustawiać kolejki, które mają przed 

nimi zagościć na długo. Władze wprowadzają reglamentację żywności w celu 

przeciwdziałania jej wykupywaniu przez ludność – jako pierwsze w sierpniu 1976 roku 

pojawiają się kartki na cukier. Na jednego człowieka przypadają miesięcznie 2 kilogramy 

cukru, czyli ilość bardzo duża, jednakże ludzie i tak wykupują cały przydział w obawie, że 

kiedyś cukru może zabraknąć. Zakupy na wszelki wypadek w myśl zasady – „aby nie 

zabrakło” wkrótce stają się powszechną smutną codziennością.  

Obrazek czwarty – lata 80-te – to rycina dramatyczna: podwyżki cen żywności 

występują na przemian z wprowadzaniem talonów na artykuły przemysłowe i kartek na 

kolejne produkty spożywcze: styczeń ’81 – mięso i wędliny, kwiecień ’81 – przetwory 

mięsne, masło, mąka, ryż, kasza, listopad – mydło i proszek do prania, i tak dalej. 

Społeczeństwo za pośrednictwem strajków i marszów głodowych próbuje wpłynąć na 

władze ludowe, jednakże nie przynosi to żadnych rezultatów prócz zamieszek. Na półkach 

sklepowych poza paroma butelkami octu można znaleźć tylko kurz. Wydarzenia 

nieuchronnie prowadzą do upadku gospodarki centralnie planowanej, a w 1989 roku do 

Polski powraca wolny rynek. 

Z galerii wróćmy jednak na zaplecze Supersamu i sprawdźmy stan tychże 

sklepowych półek. Już w pierwszym rozdziale o „wzorcowym sklepie” pracownicy 

napomykali, że pomimo luk towarowych Supersam był dobrze zaopatrzony. O tym, że 

sklep dysponował towarem nie tylko na początku działalności, przekonywała mnie 

większość moich rozmówców.   

Zaopatrzenie zawsze było, były to towary i nowe, gdzie indziej, powiedzmy, na 

mieście brakowało, a u nas to było zawsze. (Pani Irenka) 

 

Towarów było bardzo dużo, u nas zawsze było pełno towaru. Także, nigdzie 

nie było w sklepach, a w Supersamie zawsze było. To niestety, był bardzo duży 

asortyment, nie, nie, towarów było bardzo dużo. (Pani Danusia) 

 

Nawet pomarańcze i mandarynki można było dostać niekiedy – niekiedy! 

Dawali do Pewexu, dawali do różnych tam Balton te towary, natomiast od czasu do 

czasu jakiś tam przydział mogliśmy dostać. Tutaj przydzielali nam, przydzielali takie 

pule. (Pan Rysiek) 
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Tu się zawsze coś dostało, nie można powiedzieć, zaopatrzenie jako takie 

było. (Pan Heniek) 

Z drugiej strony, pojawiły się również i takie opinie: 

W tamtych czasach – to były lata 70-te – to było bardzo ciężko o towar. 

Właściwie tak na przełomie lat 70-tych i 80-tych, później lata 80-te, to było bardzo 

ciężko o towar. (Pani Marysia) 

 

Był taki okres, że tu nic nie było na półkach. Wszystkie półki były puste, no, to 

było przed stanem wojennym. Tylko ocet, pamiętam, stał, no i chleb. Nic, nie było, 

kompletnie nic, bo wtedy nawet cukier był na kartki. No, to był taki okres. To chyba 

to, co mogło tak najbardziej człowiekowi utkwić w pamięci. (Pani Bożenka) 

 

Zaopatrzenie, trzeba powiedzieć, że – no, słabe zaopatrzenie było. Teraz to 

wszystko mamy, a wtedy – w latach 80-tych – to było słabe zaopatrzenie. Ocet i 

musztarda, jak to się mówi. (Pani Zosia) 

W pierwszej chwili odczuwam niepokój – no to jak w końcu było? Był ten towar czy 

nie? Po dłuższym namyśle dochodzę jednak do wniosku, że jedne wypowiedzi nie 

wykluczają drugich. Pomocne wydaje się też znalezienie jakiejś perspektywy – jakie było 

zaopatrzenie w Supersamie na tle innych sklepów?  

 To nie tylko początki tych lat 60-tych, ale jeszcze i końcówka lat 80-tych, czy 

nawet ten okres po stanie wojennym – ja tu od ’87 roku pracuję i tu się sprowadziłam 

spoza Warszawy, także miałam porównanie (...), to rzeczywiście – jeżeli chodzi o to 

zaopatrzenie w artykuły spożywcze, to było tu nieporównywalnie lepsze niż gdzie 

indziej. I powiedzmy nawet osoby z Warszawy, jak tu później pracowałam i ktoś się 

pytał, czy coś ciekawego jest u nas w sprzedaży, to myśmy do tego podchodziły, że 

nie, nic tam ciekawego, żadnych nowości nie ma. Po czym ktoś tam przyjeżdżał i 

wręcz potem mówił: „co ty opowiadasz! To ty chyba nie wiesz, co to w ogóle w 

sklepach teraz jest, takich towarów się prawie nie spotyka!”. [śmiech] (Pani 

Grażynka)  

No dobrze, jeśli już zatem ustaliliśmy, że nawet w najtrudniejszym okresie – gdy 

inne sklepy świeciły pustakami – w Supersamie jednak „można było coś niecoś dostać”, 

nasuwa się kolejne pytanie: skąd brano ten towar? Odpowiedź jest na tyle złożona, że 

postanowiłam ten wątek wyodrębnić w oddzielną opowieść. Zacznijmy od tego, iż jakie by 

to nie były poczynania, w tle zawsze byli, są i będą ludzie. 
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Tu ludzie pracowali, bo mieli ambicje, żeby tu w Supersamie towar był. 

Mogły być tak samo puste półki, jak gdzie indziej, ale tym, którzy tu wtedy pracowali 

ambicje nie pozwalały na coś takiego, i dlatego było szaleństwo zaopatrzeniowe na 

szukanie towarów wszędzie i zawsze łącznie z zagranicą, bo to byłby nie honor, żeby 

w Supersamie były puste półki. (Prezes) 

Nie bez znaczenia dla sukcesu Supersamu jest fakt, iż od początku pracowało tu 

zgrane, stabilne grono kierownicze. Do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora, potem 

przemianowanego na prezesa zarządu, pełniły jedynie cztery osoby: Tadeusz Petryka 

(1962 – 64), Bogusław Bronowski (1964 – 82), Mieczysław Głowicki (1982 – 2001) oraz 

od 2001 roku obecny prezes, Grzegorz Majewski. Przez wiele lat funkcję zastępcy 

dyrektora, a później vice-prezesa ds. handlu zajmowała oddana dla spraw sklepu Halina 

Windak. Kierownictwo zawsze miało przed sobą jeden wyraźny cel: cokolwiek by się nie 

działo – nie upaść! 

Wszystko się robiło, żeby Supersam istniał. Była to praca bardzo 

odpowiedzialna, z tym że no ja tą pracę bardzo kocham. Ja bardzo kocham pracę z 

ludźmi, bardzo kocham pracę z ludźmi. Stawiałam sobie wysokie poprzeczki, 

powiedzmy, w pracy i nie było sprawy, której byśmy nie załatwili. Nie tylko ja, ale i 

ten dział handlowy. (...) Wiele się przeszło, bardzo dużo ja przeszłam, żeby ten 

Supersam był na jakimś poziomie. Trzeba było cały czas się kształcić, cały czas, 

proszę pani, docierać do tych dostawców, do tych producentów i naprawdę był to 

ciężki okres. Ale sprostaliśmy zadaniu, mieliśmy ambicje i Supersam, powiedzmy, ci 

dyrektorzy, potem prezesi Spółdzielni cały czas dążyli do tego, żeby ten Supersam był, 

powiedzmy, na wierzchołku, żeby on sprostał swoim zadaniom i potrzebom klienta. 

To była bardzo ważna rzecz.  (Prezeska) 

O stanie zaopatrzenia w Supersamie przesądziła także niezbędna dla prawidłowej 

działalności samodzielność. Bez względu na strukturę, w jakiej akurat sklep funkcjonował, 

zawsze miał prawo do zawierania bezpośrednich umów z producentami i dostawcami. Jak 

wypowiedział się nieżyjący już prezes Głowicki dla Kuriera Polskiego w 1998 roku, „nikt 

nie wiązał nam rąk, co było widoczne na półkach”. 

To było dosyć duże przedsiębiorstwo, które no, powiedzmy, prowadziło tą 

działalność samodzielnie. Myśmy w ogóle nie byli nikomu podporządkowani, 

samodzielnie żeśmy prowadzili to. Także, ze wszystkimi dostawcami, producentami 

zawieraliśmy umowy i bezpośrednio te towary przychodziły do nas. (...) Z nielicznymi 
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tylko hurtowniami współpracowaliśmy – uzupełnialiśmy, powiedzmy, asortyment 

towarowy. (Prezeska) 

W krytycznym dla sytuacji w zaopatrzeniu momencie na przełomie lat 70-tych i 80-

tych, tę samodzielność spotęgowała Uchwała nr 10 o intensyfikacji działalności handlowej 

w dużych placówkach spółdzielczych. Została ona przyjęta przez Zarząd Centralnego 

Związku Spółdzielni Spożywców Społem 11 czerwca 1979 roku. W świetle tej uchwały 

placówki „zostały zwolnione ze wskaźników dyrektywnych odnośnie planu obrotu, płac i 

premii”, czyli kierownicy otrzymali o wiele większe niż dotychczas uprawnienia w sferze 

zakupu towarów oraz zatrudniania pracowników i ich wynagradzania. Wprowadzenie w 

życie tego zarządzenia okazało się kluczowe dla dalszego funkcjonowania Supersamu, 

gdyż pozwoliło na uwolnienie inicjatywy handlowej jego pracowników w sytuacji 

ogołocenia sklepów z wszelkich towarów. Z instrukcji do wymienionej uchwały 

wypływały wskazówki: „zdobywać towary skąd się tylko da, ze źródeł 

zdecentralizowanych, od drobnych wytwórców, itp.” (Publikacja Jubileuszowa, 1982, 

s.28). O efektach tej reformy można było przeczytać w ówczesnej prasie. 

Baza podstawowego zaopatrzenia Supersamu pozostaje niezmieniona – 

hurtownia macierzysta. Dodatkowy towar można uzyskać odnawiając dawne 

kontakty z producentami i to głównie producentami drobnymi. (...) Dotychczas 

pracownicy działu zaopatrzenia, jak to określa dyrektor Głowicki, zajmowali się 

dystrybucją. Obecnie zamienią się oni w grono szperaczy penetrujących po kraju w 

poszukiwaniu źródeł towarów. Pociągnięcia zaopatrzeniowe powinny być rozważne. 

Wprowadzany po raz pierwszy na półki Supersamu towar musi się sprawdzić. Jeżeli 

uzyska akceptację klienta, wówczas można podpisać umowę na dalsze dostawy. 

(Gazeta Handlowa, Nr 30, 1979)  

 

Od pierwszych dni rozpoczęto intensywne i wielopłaszczyznowe działania. 

Zaopatrzeniowcy udali się w teren, w poszukiwaniu nowych źródeł zakupu. Dotarto 

do władz gminnych, do spółdzielni, do indywidualnych rolników i sadowników, do 

prywatnych piekarń i garmażerni. Penetracje trwać będą nadal, a za ich efekty 

pracownicy zaopatrzenia będą premiowani. (...) Klienci spostrzegli natomiast, że w 

niedawno uruchomionych straganach przedsklepowych są zawsze świeże warzywa i 

owoce, że zwiększył się wybór potraw garmażeryjnych, a w „samie” zrobiło się 

ciaśniej z powodu dodatkowych produktów. (Głos Pracy, Nr 200, 1979)  
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Szukaniu towaru wszędzie i zawsze w całości oddali się pracownicy działu 

handlowego. Przy wszelkich okazjach nawiązywano bezpośredni kontakt z producentami 

nie tylko z okolic Warszawy, ale całej Polski. Rozmowy z dostawcami nie były jednak 

łatwe, gdyż wówczas to oni ustalali reguły gry. 

Kiedy ja zaczęłam pracę, była naprawdę bardzo ciężka. Bo raz: trzeba było 

najpierw do producenta, trzeba było z nim rozmawiać, żeby on zechciał ten towar, 

powiedzmy, gdzieś tam z Krakowa, tak jak Wawel – Produkcja Cukierków i Wyrobów 

Czekoladowych „Wawel”, prawda, więc oni dostarczali nam swoim samochodem. 

Przecież to były dodatkowe koszty, prawda? A towaru brak, to nie każdy chciał 

przyjechać! To trzeba było pojechać, trzeba było z nim uzgadniać, także człowiek się 

nauczył po prostu rozmowy z producentem, żeby on zechciał przyjść do nas. 

Zapraszało się go do nas, żeby on zobaczył, zorientował się, jaki to ten dom, bo to 

każdy mówił, taki wielki dom (...) (Prezeska) 

Bardzo dobrą okazją do nawiązania kontaktów z dostawcami były organizowane 

kilka razy do roku targi, na których zawsze obecna była delegacja z Supersamu.  

Były organizowane takie różne imprezy, Targi Poznańskie, to wysyłano tam 

przedstawicieli, żeby nawiązywali kontakty z dostawcami. Ale tak naprawdę, to 

wszystko zależało od łaski dostawcy. To nie tak, jak teraz, że dostawcy tu się pchają 

drzwiami i oknami, żeby ten swój towar sprzedać. (Pani Basia) 

 

My wyjeżdżaliśmy do Poznania na targi, na targi krajowe, giełdy spożywcze 

do różnych miast, gdzie były organizowane i wtedy się stało w bardzo dużych 

kolejkach, żeby podpisać umowy. Bo to nie było tak, jak teraz, że przychodzi do pani 

dostawca i oferuje pani towary – to nie było tak. Kiedyś to trzeba było walczyć o 

towar! Jechało nas 4 czy 5 osób na targi, wstawało się rano, wszystko odbywało się 

przeważnie w Centrum Targowym w Poznaniu i tam się właśnie zdobywało towar. I 

to nie tyle, ile się chciało, proszę panią, tylko oni mieli rozdzielniki. Wtedy szło 

przeważnie z rozdzielników. (Pani Marysia) 

Kiedy już nawiązano kontakt z producentami, rozpoczynało się negocjacje 

warunków dostaw. Czasem udawało się wynegocjować dowóz towaru przez producenta, 

tak jak to było między innymi w przypadku krakowskich zakładów Wawel. 

Tu się przyjmowało całe samochody. Przecież nigdzie soków dla dzieci nie 

było, to też człowiek przyjeżdżał – co 2, co 3 tygodnie czy raz w miesiącu, no to bus z 

Rzeszowa takich soków dla dzieci przyjeżdżał. (Pani Danusia) 
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Częściej jednak trzeba było radzić sobie samemu. W tej sytuacji Supersam stanął 

przed koniecznością nabycia nowych środków transportu – w 1979 roku Głos Pracy 

optymistycznie donosił, że sklep „dostał już talony na dwa nowe żuki i jednego tarpana. 

Oby tylko jak najprędzej można było je zrealizować.” 

Jeżeli trzeba było, bo były luki towarowe – no, było w kraju złe zaopatrzenie, 

wtedy nasz pion transportu był bardzo duży. Mieliśmy cztery duże samochody, trzy 

małe samochody. (Prezes) 

 

Zakłady już tak nie chciały bardzo wozić, bo zwracały uwagę na koszty i oni 

mieli już tylko u siebie, na swoim terenie, zobowiązani byli zaopatrywać swój teren, a 

żeby poza swoim terenem dawać towar – trzeba było mieć samochody. Kupiliśmy 

samochody i żeśmy samochodami wozili, swoimi własnymi samochodami zaczęliśmy 

wozić towar! I tym sposobem mieliśmy towar! Także, wszystko się robiło, żeby 

Supersam istniał. (Prezeska) 

Przez cały okres PRL w każdej dziedzinie życia bardzo ważne były „znajomości” i 

„układy”, dzięki którym można było wiele „załatwić”. Także w Supersamie znajomości i 

zdolności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich były nie bez znaczenia. Ba – dla 

organizowania towaru miały ogromne znaczenie!  

Proszę panią, nawet Pewex miał kłopoty, to też jeździłam do Pewexu i brałam 

towary, bo nie sprzedawali towaru. Brałam towar i się puszczało na sklep towar z 

Pewexu, proszę panią, my tam mieliśmy znajomości. Także, masę rzeczy było takich, 

gdzie żeśmy zdobywali towar właśnie poprzez współżycie z ludźmi, poprzez rozmowę, 

współżycie, rodzinne takie spotkania, żeby po prostu wymieniać swoje doświadczenia 

i żeby coś zdobywać więcej. (Prezeska) 

 

Tam pracuje jeszcze taka pani Krysia, to ona tam miała takie różne dojścia. 

(...) Było trudno z tym towarem.  Myśmy zamawiali od dostawców raz na 2 tygodnie, 

czy na tydzień, czy w miesiącu, a jak nie mieli, to trudno. No, były trudności, nawet 

mąki brakowało. (Pan Heniek) 

Nowych możliwości zaopatrzenia szukano bezustannie. W efekcie nawiązana została 

szeroka współpraca z producentami rolnymi, przemysłem owocowo-warzywnym – 

głównie z zakładami z Tarczyna, Łowicza, Sieradza, Włocławka, Sandomierza, także 

zakładami cukierniczymi – E. Wedel i Wawel. Szukając dostaw wyrobów kosmetycznych 

i chemii gospodarczej, nawiązano bezpośrednią współpracę z zakładami Pollena, a także 
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warszawskimi spółdzielniami Świt i Żoliborzanka. Poza dużymi producentami podpisano 

umowy również z małymi zakładami spółdzielni rolniczych i produkcyjnych: Prażmów, 

Dawidy, Czaplin. (Publikacja Jubileuszowa, 1982, s.25) 

Supersam nie ograniczył się do szukania towaru tylko na terenie Polski. 

Pomysłowość i otwartość kierownictwa na nowe rozwiązania zaowocowała współpracą z 

zagranicznymi placówkami handlu1. 

Współpracowaliśmy z centralami handlu zagranicznego, głównie z 

Torimexem, gdzie były sprowadzane dostawy wagonowe, no oczywiście głównie z 

tych krajów: Węgry, Bułgaria, Czechosłowacja, ale Austria też i to były, wie pani, 

dosłownie tydzień w tydzień dostawy wagonowe. (Prezes) 

 

Myśmy sprowadzali wtedy towar wagonowo, a w zamian oni tu u nas 

kupowali, przyjeżdżali tu i u nas wybierali – część była artykułów przemysłowych, 

część i spożywczych – to, co oni sobie wybrali, to czego u nich nie było, wtedy oni 

brali od nas. Wtedy szła wymiana, my przyjmowaliśmy właśnie dostawy wagonowe. 

(Pani Marysia) 

 

Były spotkania handlowe: myśmy jechali do nich i oni do nas przyjeżdżali. To, 

co im tam, powiedzmy, podobało się, odpowiadało im, to oni brali. To co nam – no, 

nam to wszystko odpowiadało [śmiech]. I przemysłowe, bo tam żeśmy zyskali na górę 

[do Samu Przemysłowego na antresoli] – niedużo, ale brało się chemię, jakieś takie 

dostępne artykuły gospodarstwa domowego. Także, proszę pani, to się bardzo 

rozwinęło. (Prezeska) 

Rozumiem, że Supersam był bardzo zainteresowany taką współpracą, ale jak 

pracownicy zgodnie podkreślają, to była wymiana. Jeśli wymiana, to jakieś towary musiały 

wyjeżdżać z Supersamu za granicę. Czy sklep miał cokolwiek do zaoferowania? 

Mrożonki! Trzeba było, proszę panią, całymi tirami wywozić mrożonki, bo 

mrożonki nasze szły bardzo dobrze, te Hortexowskie mrożonki bardzo szły. Także 

tutaj masę towaru wychodziło od nas, masę towaru. (Prezeska) 

Znajomości i współpraca z Hortexem okazały się zbawienne, a za ich produkty do 

Supersamu przyjeżdżały między innymi makarony, papryka i wina.  

                                                 
1 Jako załączniki nr 1, 2 i 3 przedstawiam przykłady korespondencji handlowej z producentami 
zagranicznymi z lat 70-tych. 
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Myśmy bardzo dużo czasu poświęcali na to i właśnie te wspólne zakupy – one 

pomogły nam, żeby Supersam nie był pusty, żeby nie był tylko ocet, prawda, jak tam 

mówią, że tylko ocet był i coś tam jeszcze. A u nas ten towar był i te kolejki były 

ciągle, ciągle były te kolejki. Przecież powiedzmy Milupa – pierwsza w Polsce była u 

nas Milupa dla dzieci. Przecież dzieci nie miały mleka, nie miały tego, to u nas była 

Milupa sprowadzona. Bardzo dużo win żeśmy sprowadzali, artykułów spożywczych, 

naprawdę bardzo dużo rzeczy było sprowadzanych. (Prezeska) 

Prezeska zwraca także uwagę na znaczenie, jakie dla wymiany handlowej miały 

wycieczki zagraniczne, które odwiedzały sklep. Bez tego kontaktu z zagranicą w 

pierwszym okresie działalności Supersamu, późniejsza współpraca być może nigdy nie 

byłaby nawiązana. 

To nas chyba skłoniło do tego dobrego myślenia – poprzez te wycieczki – że 

myśmy nawiązywali kontakt. Nie tak, że ona sobie przyszła, zwiedziła sobie i poszła, 

tylko wchodziliśmy na górę do świetlicy, dawało się kawę, herbatę, tam jakieś 

ciasteczka i trwała wymiana doświadczeń – co, jak u nas jest. Myśmy pokazywali im 

swoje, prawda, i wypytywali, jak u nich jest. (...) Oni spisywali sobie, jakie obroty, 

jak i co, jak my się rozliczamy, jak pracownicy pracują – o wszystko się pytali. 

Myśmy się pytali przede wszystkim, jak to u nich się odbywa (...) 

Tak że tutaj, to może i przybliżyło tą wymianę, bo przyjeżdżający na wycieczkę 

bardzo dużo mówili na ten temat – jak pracują, jak współpracują, powiedzmy, z 

dostawcami i myśmy zastanawiali się nad tym, dlaczego my tak nie możemy – 

przecież u nas dużo jest tych zagranicznych. No i w Torimexie był taki pan, który 

kiedyś tam pracował w delikatesach, był dyrektorem delikatesów w Alejach 

Niepodległości i dyrektor znał tę osobę, no i zadzwonił. Oni się umówili i zaczęły 

trwać rozmowy. No to co? To w takim razie – trzeba powiększyć, trzeba przyjąć 

osobę – to on dał człowieka, który znał się na tej wymianie, żeby ta osoba przyszła do 

mnie, pracowała u mnie, bardzo przyjemna pani z resztą, inteligentna bardzo osoba. 

Ona już miała kontakty, bo to trzeba było się postarać, żeby te towary mrożone były. 

(...) Te wycieczki właśnie doprowadziły do myślenia, jak tu zrobić, bo zaraz, zaraz: 

oni mówią, że mają taką łatwą pracę, nam tak ciężko, tak ciężko o ten towar, my 

jeździmy, prosimy się, błagamy, wspólne spotkania tam, tu obiady, to, tamto, owamto, 

żeby tam z nimi się dogadywać po prostu, a tutaj towar będzie napływał. No i dobra! 

No i to trzeba robić, i teraz Torimex jest i szła wymiana z Torimexem. Także, tutaj 
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bardzo dużo doświadczenia żeśmy zdobyli, bardzo dużo doświadczenia poprzez 

właśnie te wycieczki. (Prezeska) 

Przez prawie 30 lat Supersam borykał się z mniejszymi lub większymi kłopotami z 

zaopatrzeniem, jednak dzięki oddaniu pracowników i wielokierunkowym działaniom w 

poszukiwaniu towaru udawało się w pewnym stopniu tą dotkliwą lukę łagodzić. Wreszcie 

po latach kłopotów i wzmożonych wysiłków wraz z gospodarką wolnorynkową na polskim 

rynku zapanowało „towarowe El-dorado”. 

Dopiero się zmieniło w zaopatrzeniu gdzieś w latach – gdzieś na przełomie lat 

80-tych i 90-tych – to już było tak, że przychodzą dostawcy. Od paru lat, tak gdzieś 

od 10 lat w zasadzie nie jeździ się już ani na giełdy, ani na targi, ponieważ to nie ma 

sensu, bo wcześniej to się oglądało towary wystawione, a teraz to wie pani, teraz to 

przychodzą z towarem. Tu drzwi się nie zamykają, jest bardzo dużo dostawców, 

którzy oferują swoje towary, udzielają nam bonifikat różnego rodzaju, tak żeby tylko 

kupić, żeby ten towar trafił na półki do naszego sklepu. Także to jest zupełnie inna 

praca, kiedyś naprawdę bardzo nerwowa, bo jeżeli chcieliśmy, żeby wie pani, ten 

sklep robił obroty i był towar, to trzeba go było poszukać. Nawet już jak nie giełdy, 

targi, to trzeba było samemu jeździć do zakładów i tam się prosić, żeby cokolwiek 

dostać. A teraz jest odwrotnie – oni się proszą. Tam narobiło się różnego rodzaju 

zakładów, oni przyjeżdżają i proszą, żeby trafił na te półki sklepowe i to jeszcze do 

takich sklepów, które są znane, gdzie klienci kupują. (Pani Marysia) 

Zmiany warunków rynkowych pociągnęły za sobą wiele innych. Przede wszystkim 

klient wreszcie doczekał się możliwości wyboru. Jak płyn do mycia naczyń, to Ludwik, jak 

proszek do prania, to Ixi – takie skojarzenia razem z kolejkami odeszły w zapomnienie. 

Dzisiaj klient może wybierać, przebierać i grymasić do woli. 

Teraz może jest szerszy asortyment wszystkiego, więcej firm jest, prawda, bo 

weźmy przykładowo, kiedyś były tylko Winiary prawda, jako koncentraty, a teraz 

mamy Dr Oetker, Gelwe i Delekta – cztery. No i jeszcze dochodzi Knorr z zupami, z 

przyprawami, także no... makarony, to było wiadomo: Malma i Lubelskie, a teraz: 

Mall małe, Pastazara – to po jakimś tam czasie te zagraniczne się już pokazywały, 

ale nie było tylu dostawców. Także, ten asortyment to bym powiedziała, że się 

poszerzył, to i więcej firm i tego wszystkiego. (Pani Danusia) 

 

Dzisiaj Supersam jakby odżywa. Czasem robię tam zakupy. (...) W miejscu, 

gdzie od czasu do czasu stawiano skrzynkę z piwem i mężczyźni rzucali się na nią jak 
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lwy na upolowaną zebrę w buszu, stoi teraz gigantyczna, kolorowa piramida puszek, 

butelek, strong, light, karmel, porter, jasne, ciemne... do wyboru i koloru. I nikt już 

nie rzuca się w tym kierunku. (Gruza, Stolica, 15.03.2003, s.30)    

Kolejna zmiana to całkowite odwrócenie ról w kontaktach z dostawcami. Dziś 

Supersam ograniczył liczbę kontrahentów, a w sytuacji, gdy można wśród nich dowolnie 

przebierać, uwaga pracowników działu handlowego koncentruje się na zapewnieniu 

dostaw towarów najwyższej jakości od znanych firm – przede wszystkim od producentów 

krajowych. 

Był okres, kiedy mieliśmy w ciągu roku około 1000 kartotek nawet, no teraz to 

się bardzo, bardzo zmieniło, więc teraz około 200, może ponad. No i cały czas to jest 

znacząca grupa, ale to się zmienia, nawet w ciągu roku dostawcy się zmieniają, ale 

jest pewna grupa, która jest stała i od dłuższego okresu ci sami dostawcy 

współpracują. Ta współpraca układa się dobrze, przykład jest taki, że jest wieloletnia 

współpraca z tymi samymi dostawcami.  (Pani Wandzia) 

Wszystko pięknie, tylko że otwarcie rynku spowodowało nie tylko szybkie 

zapełnienie półek, ale także błyskawiczny wzrost konkurencji. Chcąc, nie chcąc uwaga 

kierownictwa Supersamu przeniosła się ze zdobywania towaru na utrzymywanie 

bezpiecznego poziomu kosztów. A z tej perspektywy okazało się, że miast docierać 

bezpośrednio do producentów, czasem łatwiej, szybciej i przede wszystkim taniej jest 

skorzystać z usług mieszczącej się nieopodal hurtowni.   

Jak już zaczęły się wprowadzać te supermarkety, już te supermarkety weszły, 

już zaczęły konkurować, już teraz trzeba było myśleć, jak to zrobić, żeby ten klient nie 

odskoczył, bo przecież różnica cen była szalona. Taka prawda jest,  supermarket – on 

brał samochodami dostawy towarowe, a ja nie mogłam brać wszystkich dostaw 

towarowych, były artykuły, których ja mogłam dużo brać, ale były artykuły, których 

ja musiałam mniej brać. Więc, już się przerzuciłam – tam, gdzie mniej było, 

przerzuciłam się do hurtowni i brałam hurtem, a tam, gdzie dużo brałam, 

utrzymywałam, powiedzmy, współpracę, tak jak Pudliszki, jak Łowicz, jak Tarczyn. 

(Prezeska) 

 

Proszę panią, mamy tylko stałych dostawców. W zasadzie teraz to są głównie 

hurtownie, bezpośrednio bierzemy mało z zakładów, ponieważ oni mają swoją 

dystrybucję w Warszawie. Także takimi naszymi, którzy mają pierwsze miejsce u nas, 

to jest taka hurtownia Polmars, oni chyba na Białołęckiej się mieszczą, gdzie 
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bierzemy bardzo dużo towarów, szczególnie kawy, różnego rodzaju koncentraty z ryb, 

później słodycze, konserwy, także oni robią bardzo duże u nas obroty. A na drugim 

miejscu jest znowu taka mleczarnia MPS [Mleczarskie Przedsiębiorstwo 

Spółdzielcze] na Bieżuńskiej, gdzie dostajemy sery twarde, sery topione, różnego 

rodzaju mleka w kartonach, śmietany, jogurty. Także mamy takie hurtownie duże, z 

których bierzemy bardzo dużo, bo nam się lepiej opłaca, niż z takich małych. Co 

więcej, dostajemy upusty, czym więcej bierzemy, tym większe dostajemy upusty, czy 

tam rabaty. (...) Do przetworów też mamy hurtownie: Pik, Ika, gdzie bierzemy 

różnego rodzaju dżemy, konfitury – konfitur to tam jest mało, tam chyba dwa rodzaje 

tylko. Ale różnego rodzaju soki kartonowe, wody – to są duże hurtownie. Z małych 

bierzemy takie towary uzupełniające, gdzie klient taki drobny poszukuje, a duże 

hurtownie tego nie mają, to dobieramy z takich małych hurtowni, żeby też było, co 

klient się dopytuje. Nam zależy na kliencie. (Pani Marysia) 

Z drugiej strony Supersam współpracuje także z drobnymi dostawcami, którzy 

zaopatrują sklep w towary świeże. Ta współpraca układa się na tyle owocnie, że część z 

nich stała się członkami Spółdzielni. 

No, mamy dostawców, powiedzmy, spółdzielców, którzy u nas są członkami 

Spółdzielni, to są warzywa - dostarcza nam facet, jabłka, potem dostarcza nam taki 

facet garmażerkę... Zaczęliśmy hołubić tych producentów drobnych, żeby oni w ogóle 

chcieli do nas przyjść jako członek Spółdzielni, zapłacić 5 tyś wkładu i on ma 

pewność, że my od niego nie odejdziemy. Bo teraz są trudności ze sprzedażą towaru! 

Z zapłatą za towar mają, bardzo duże problemy są. Także, Supersam był zawsze 

wypłacalny, zawsze dobrze, powiedzmy, stał finansowo, bo czuwał nad tym, żeby, 

powiedzmy, nie zejść niżej, tylko wchodzić coraz wyżej, coraz wyżej poprzeczka. 

(Prezeska) 

Do owocnej współpracy między dostawcą a odbiorcą potrzebny jest wysiłek obu 

stron. Pomimo tego, że dziś reguły gry narzuca odbiorca, Supersam ze swojej strony 

również stara się, aby wszystkie warunki umów były dotrzymywane. Przede wszystkim 

chodzi tu o wspomniane płatności za towar, a w tej kwestii sklep nie ma sobie nic do 

zarzucenia. 

Nie ma żadnego płacenia gotówką, towar przychodzi, a wszystko się 

przelewami płaci dzisiaj. Nie mamy żadnych zadłużeń, powiedzmy, także dostawcy, z 

którymi współpracujemy, są zadowoleni, że zawsze mają płacone w terminie. 

(Prezeska) 
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To znaczy tak, my musimy być wypłacalni i płacić za towar. Nawet w tych 

bardzo trudnych dziś czasach, gdzie są potężne na rynku zatory płatnicze, gdzie wiele 

firm pada, bo nie może od swoich kontrahentów należności wyegzekwować, my 

płacimy terminowo wszystko. To wtedy jest i dostawca, i jeżeli chce do nas 

dostarczać towar, to musi być to dobry produkt, w żądanej ilości i określonym 

terminie. Takie są dzisiejsze gry handlowe, no i my z takimi dostawcami handlujemy. 

(...) I my szanujemy również dobrych dostawców; to nie jest tak, że ktoś przyjdzie, 

błyśnie nam, bo on może 5 groszy taniej nam sprzedać, a my już go łapiemy. To też 

nie tak, wie pani, to – wszyscy musimy się szanować nawzajem, to tylko wtedy coś się 

trwałego buduje. (Prezes) 

Jedna rozmówczyń zwraca uwagę na fakt, że pomimo dobrej współpracy z 

dostawcami, zmienił się charakter tych relacji. W sumie, nie ma się czemu dziwić – tak 

radykalne zmiany warunków rynkowych i odwrócenie ról w kontaktach pomiędzy 

producentem i odbiorcą musiały gdzieś znaleźć swoje odbicie. 

Co jeszcze mogę powiedzieć, w ogóle w okresie lat 60-tych, 70-tych, tak 

powiedzmy do tych 80-tych lat, jakoś ludzie byli dla siebie przychylni, jakoś można 

było się z nimi dogadać, jakieś były takie wspólne zamierzenia, prawda, ja na 

przykład mogłam wiedzieć, co w danym zakładzie produkcyjnym gdzie się 

produkowało, jak oni myślą, co oni, powiedzmy, będą rozszerzać, bo każdy zakład 

chce mieć zyski, prawda? Więc kombinują, wszystko, żeby coś zrobić, żeby zwiększyć 

tą produkcję swoją, bo mieli nowoczesne maszyny, powprowadzali, i tak dalej, i tak 

dalej. I tutaj człowiek wiedział wszystko! Teraz niestety nie, teraz człowiek musi się o 

wszystko dowiadywać taką drogą... o, z rozmów z klientami, z rozmów z tymi, z 

którymi się współpracuje, a do nas przychodzą tylko przedstawiciele tych firm. Także 

tutaj, jeśli chodzi o taki kontakt bezpośredni z producentami, to już teraz jest 

znikomy, bardzo znikomy. (Prezeska) 

Jeśli już jesteśmy przy zaopatrzeniu, warto zastanowić się przez chwilę nad 

wydarzeniem, jakim jest wprowadzenie do sprzedaży nowego towaru. Wydarzenie to 

dobre słowo na opisanie warunków, jakie miały miejsce przed 89’ rokiem, kiedy to nowe 

towary pojawiały się rzadko, a ich wprowadzaniu towarzyszyło zazwyczaj wiele 

zamieszania i troski kierownictwa o utrzymanie jakości i odbiór nowości wśród klientów. 

Z drugiej strony można było się spodziewać, że nowy produkt w sytuacji braków 

rynkowych i tak znajdzie amatorów. Dziś dokładnie odwrotnie – nowości pojawiają się 
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często, a żeby klient je dostrzegł – wielu starań muszą dołożyć zarówno producenci, jak i 

sklep. 

Nowy towar, to pierwsze, jak wchodzi do nas, to zakłady robią degustacje 

wśród klientów, żeby klient mógł poznać ten towar, żeby się zapoznał z nim, czy 

jakieś ulotki mają, czy – żeby się sprzedawał – robią różnego rodzaju animacje. No, 

takie gadżety przy tym mają, wie pani, no bo jeżeli klient kupi, to żeby coś wiedział o 

tym towarze. Także, no teraz to zakłady same zabiegają o to, żeby robić degustacje, 

różnego rodzaju promocje, odbywa się sprzedaż paletowa tego towaru – żeby nie na 

półce, żeby on był widoczny. Jak klient wchodzi, to musi stać, wie pani, w takich 

szczytowych miejscach, że jak pani wchodzi, jako klient, żeby go pani widziała, że od 

razu dużo tego towaru. Tak to wygląda. Także, naprawdę zabiegają. (Pani Marysia) 

 

Przychodzi człowiek i proponuje jakiś asortyment. Człowiek patrzy, no, to 

będzie zainteresowanie ze strony konsumenta, czy nie. Opakowanie, ładne, tak, no 

czy to dobre, „pan pozwoli, pan przyjdzie za trzy, cztery dni, my to sprawdzimy”. 

Zaraz biorę kierownika, tam ktoś z handlowego przychodzi, no i próbujemy, 

patrzymy, zastanawiamy się nad tym, czy mamy to kupić. No, weźmiemy na miesiąc 

czasu, „dobrze, proszę pana, bierzemy na miesiąc czasu. Jeżeli towar się będzie 

dobrze sprzedawał, wchodzimy w to, będziemy z panem współpracować. Jeżeli się 

będzie źle sprzedawał, musi pan po miesiącu zabrać towar, tyle, ile żeśmy nie 

sprzedali”. Było bardzo dużo takich przypadków, bardzo dużo. (Prezeska) 

Supersam jest otwarty na sugestie swoich klientów. Niejednokrotnie zdarza się, że to 

właśnie oni proponują wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów. Pracownicy sklepu 

pilnie nasłuchują ich uwag, propozycji i komentarzy. 

Cały czas coś się dzieje. A to klient przyjdzie i pyta o jakiś towar, bo gdzieś 

tam widział w innym sklepie czy w reklamie i się pyta, czy ja mogę tu sprowadzić. To 

ja zaraz uruchamiam tu takie moje, szukam gdzie ten towar można znaleźć, 

wypuszczamy próbę i jak się sprzedaje, to zaraz zamawiamy i już. I to dużo tak, dużo 

klienci podpowiadają, a jak coś, to my tu zaraz między sobą się porozumiewamy i już 

się reaguje. (Pan Rysiek) 

 

Jak klient podpowiada, to my szukamy, w jakiej to jest hurtowni i staramy się 

sprowadzać, żeby klient mógł sobie kupić. Tak było z chlebem litewskim, który 

sprowadzamy z Litwy, mamy serki zakopiańskie, gdzie klient też szukał i też dostarcza 
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nam poprzez hurtownię Bieżuńską te różnego rodzaju oscypki, wie pani, później 

twarde sery. Także staramy się dogodzić klientowi, żeby mógł kupić to, co potrzebuje, 

żeby mógł do nas przyjść. I o to chodzi teraz. W tej chwili warunki nas zmuszają do 

tego, że musimy się dostosować do klienta. (Pani Marysia) 

Klient zawsze jest cennym źródłem informacji. Chętnie dzieli się uwagami, 

zwłaszcza, gdy jest niezadowolony – na przykład z jakości towaru. Te rozmowy z 

klientami często stają się argumentem w kontaktach z dostawcami. Zdarza się, że 

niezadowolone z jakości towarów kierownictwo Supersamu rezygnuje z ich usług. 

No, są klienci, którzy prowadzą rozmowy, ja bardzo często z klientami 

rozmawiam, także... Na przykład, był taki garmażer, który nam dostarczał takie 

rzeczy... już pół przerobione, takie półfabrykaty, ja bym to nazwała. No i klientka 

przyszła i powiedziała: „pani prezes, ja kupuję u was od dawna, ale wyście chyba 

zmienili dostawcę od tych półfabrykatów, dlatego że on robi okropne te rzeczy, mówi, 

jak ja teraz kupuję kopytka, czy coś, to to się rozkleja”, zaczęła tłumaczyć mi. Ja 

zaraz takiego delikwenta proszę do siebie, albo dzwonię i proszę, żeby do mnie 

przyszedł, albo przekazuję mu, i tak dalej, albo co: rezygnuję, biorę u drugiego i 

koniec. Też często tak bywa, bywa tak często, że prosi się dostawców do siebie i 

mówi, że „ten artykuł nie będzie sprzedawany. Czy może pan zastąpić to innym 

artykułem?” – „nie” – dobrze, dziękuję bardzo. To już daję cynk do tych 

komputerów, to znaczy tam, gdzie one przyjmują ten towar, „słuchajcie, tam już po 

sprzedaży będzie dziura, już macie ten numer do zajęcia, jak towar jakiś nowy 

przyjdzie”. Tutaj są takie momenty, że człowiek schodzi z tych artykułów. (Prezeska) 

Ta krótka opowiastka o organizowaniu towaru kiedyś i dziś pokazuje, jak bardzo 

zmieniły się realia rynkowe, o czym wielu z nas – zaledwie po 15 latach – już zdążyło 

zapomnieć. Nic więc dziwnego, że tym bardziej trudno jest to pojąć młodemu pokoleniu 

wychowanemu już w warunkach wolnej konkurencji. Dla wielu młodych ludzi obrazy 

rzeczywistości przedstawione w „kultowych” filmach Stanisława Barei to doskonała 

rozrywka, komedia, a tymczasem tak naprawdę było i o tym warto pamiętać.  

Przyznam, że z ciekawością przyglądam się obrazkom z galerii handlu w PRL-u, 

zdecydowanie jednak nie chciałabym oglądać tego na co dzień. Ani jako klient, ani tym 

bardziej jako osoba odpowiedzialna za zdobycie towaru „z nikąd”. Pozostaje mi tylko 

uchylić czoła przed ludźmi, którym w tych warunkach przyszło pracować. Zwłaszcza, że 

oni sami o swojej ciężkiej pracy wyrażają się bardzo ciepło. 
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No, i człowiek przepracował te 41 lat, przeszedł dobre i złe, ale większość 

tego dobrego i uważam, że Supersam sprostał zadaniu, jeżeli chodzi o zaopatrzenie 

klienta w Warszawie, bo gdzie człowiek nie pójdzie, nie powie, nie rozmawia – „a 

gdzie pani pracuje?”, a ja: „w Supersamie” –  „o, proszę panią, Supersam, to ja 

kupowałam, jak mieszkałam na Mokotowie, a teraz to nie mieszkam, ale tam można 

było wszystko dostać.” Ja mówię: i teraz wszystko można dostać [śmiech]. (Prezeska)

  

     

3.4  Myśl ekonomiczna 

 

Fakt kończących się studiów daje dużo do myślenia – przychodzi czas na 

podejmowanie decyzji i „organizowania” dalszego życia, przy czym każda decyzja 

pociąga za sobą łańcuszek następstw i konieczności podejmowania kolejnych kroków. 

Dobrze jest, gdy tym „organizacyjnym” poczynaniom przyświeca jakieś motto, myśl 

przewodnia, dzięki której wszystkie działania sprowadzone są do wspólnego mianownika. 

Można wówczas zakładać, że te działania będą spójne i logicznie ze sobą połączone, a 

wizja obranego celu pomoże uniknąć podejmowania decyzji błędnych.  

Taka przewodnia myśl przydaje się także w „życiu” organizacji, gdyż pomaga 

zgromadzonym w jej ramach uczestnikom dążyć w tym samym kierunku – łatwiej jest 

żeglować, gdy wszyscy znają wytyczony wcześniej kurs. Supersam też obrał sobie taki 

kurs i uparcie nim dąży pomimo napotykanych zawieruch i burz.  

Przede wszystkim, trzeba generalnie powiedzieć, że niezależnie od ustroju 

Supersam zawsze kierował się myślą ekonomiczną. (Prezes) 

Kiedy sklep rozpoczął działalność w ’62 roku, jego rola miała ograniczyć się do 

zaopatrzenia w produkty spożywcze mieszkańców Mokotowa. Taki był plan, a temu 

zadaniu miała sprostać prawie 400-osobowa załoga. Ponieważ szybko okazało się, że do 

Supersamu na zakupy przyjeżdżają mieszkańcy z całego miasta, zatrudnienie zostało 

zwiększone, aby móc nadążyć za rosnącymi wymaganiami i liczbą klientów. Myśl 

ekonomiczna. Ta sama myśl z kolei zmusiła kierownictwo Spółdzielni do drastycznych 

zmian organizacyjnych, redukcji części działalności i zatrudnienia w sytuacji wzrostu 

konkurencji i widma bankructwa.  

Jak ja tu przyszedłem, to tu pracowało około 500 osób, a teraz ze sto parę. 

(Pan Heniek) 
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Kiedyś był taki moment, że w Supersamie było zatrudnionych 400 osób, a 

teraz jest 150! Dokładnie 148, 9 osób na urlopach wychowawczych. Nawet przez 

odcięcie samej gastronomii o ile zmniejszyło się zatrudnienie... (Pani Bożenka)  

42 lata to ogrom podjętych decyzji i „zabiegów” organizacyjnych, aby sklep mógł 

funkcjonować jak najlepiej, aby „okręt nie zatonął”. O nich wszystkich nie sposób 

opowiedzieć, przyjrzyjmy się zatem pewnym wycinkom, fragmentom tej organizacji z 

nadzieją, że z kawałków wyłoni się szerszy obraz. 

...bo to tak jest, to jest niby jedna całość, ale z kawałków się składa, które 

zlepiają się do siebie i one w sumie dopiero dają tą całość. Każdy inaczej patrzy, 

każdy co innego ma w zakresie obowiązków, więc z tych różnych kawałków wyłoni 

się taka jakaś całość – powiem nawet, że historyczna. (Pani Jadzia) 

Z poprzedniej opowieści już wiemy, jak w Supersamie organizuje się towar. Dziś 

„rzućmy okiem” na  strukturę, w jakiej funkcjonuje sklep. 150 osób to cały czas jest spory 

organizm, który nie może sprawnie działać bez podziału obowiązków, które z kolei ktoś 

musi wykonać, a jeszcze ktoś inny skontrolować . Schemat organizacyjny Supersamu 

wielokrotnie był zmieniany – początkowo dość skomplikowany z wieloma działami uległ 

pewnemu uproszczeniu w czasie reorganizacji handlu w 1976 roku, gdy to Supersam 

przejęła WSS „Społem” przenosząc w jej struktury część administracji. Dziś Spółdzielnia 

funkcjonuje w ramach dość prostej struktury funkcjonalnej.   

W tej chwili to takie podstawowe piony: jest księgowość, jest dział finansowy, 

administracyjno – techniczny, nasz płacowo – kadrowy, jest dział handlowy. (...) No i 

później, w tej chwili to jest jeszcze dział przemysłowy – to jest 13 pracowników, 

kierownik, zastępca oraz Sam Spożywczy – to tak wygląda. (Pani Grażynka)  

W trakcie badań udało mi się zobaczyć, jak wygląda praca większości działów 

administracyjnych oraz części handlowej. W tym momencie opowiem o mechanizmach 

funkcjonujących „na górze” – w biurach administracji – czyli o materii niewidocznej dla 

klienta, a bez której sklep nie mógłby normalnie pracować. 

Przez szereg lat dział handlowy był tym najważniejszym w pracy sklepu – wiadomo, 

bez dobrych zaopatrzeniowców nie było czym handlować w sklepie. Dzisiaj jedynie 3 

osoby pełnią pieczę nad całością zmówiennictwa, kontrolują rotację asortymentu, 

wyszukują nowości produktowe. 

Niby to jest 5 osób w dziale, bo jest pani dekoratorka, która wystawę robi, jest 

pani, która w radiowęźle ogłasza na temat różnych nowości, czy jak są jakieś 
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degustacje, czy animacje, to ogłasza i zachęca klientów. (...) Do towaru jest nas trzy, 

ale każda z nas musi umieć wszystko zrobić. Także, nie ma tak, że jest jedna i jest 

podział – tak, jak w każdym dziale. Wiadomo, że jak się idzie na urlop, to ta praca nie 

będzie czekać, aż tamta wróci, każdy musi wszystko wiedzieć. Także, wszystkie 

jesteśmy zorientowane oprócz dwóch pań: tej, która jest w radiowęźle i która robi 

dekoracje. (Pani Marysia) 

Dziś, kiedy z dostępnością towaru nie ma najmniejszych kłopotów i nie ma potrzeby 

go szukać, zmieniła się rola działu obrotu towarowego i marketingu – bo taka jest jego 

pełna nazwa pionu handlowego.  

Zmieniło się to, że kiedyś było około 10 osób chyba w dziale handlowym, a w 

tej chwili są trzy osoby. To się zmieniło – trzy osoby muszą, wie pani, to wszystko 

zamówić, co kiedyś pracowało 8 osób – taka jest różnica. Każdy miał jedną branżę i 

siedział, bo trzeba było towar zdobywać, teraz jest odwrotnie, także nie potrzeba jest 

tyle ludzi. W zasadzie to w każdym dziale jest pozmniejszane, to nie tylko u nas, 

wszędzie jest dużo mniej osób niż było. Kiedyś ile osób było osób zatrudnionych w 

Supersamie, a ile jest teraz!  (Pani Marysia) 

 

Jeżeli mówimy o organizacji, to oczywiście musi być w przedsiębiorstwie, 

które handluje detalicznie, również dział zaopatrzenia, który ma nie tyle zamawiać w 

tej chwili towary, (...) ale gdzie coraz większy nacisk kładziemy na badanie rynku, na 

wyszukiwanie, śledzenie jakichś nowych tendencji towarowych, zapotrzebowanie, 

zmieniające się gusta klientów, a jest to w tej chwili potrzebne. Rutynowo to już, 

prawda, kierownicy [rewirów na Samie Spożywczym] mają u nas na tyle szerokie 

kompetencje, że już te wszystkie podstawowe towary zamawiają sami, mają kontakty. 

A obrót towarowy analizuje ceny, negocjuje warunki, szuka ewentualnie jakichś 

kontaktów, no i bada tą sytuację na rynku, w jakiej jesteśmy, żeby prawda nas coś nie 

zaskoczyło. (Prezes) 

Nie bez kozery w nazwie działu zaopatrzenia pojawiło się słowo „marketing”. 

Pracownicy podkreślają znaczenie tej – bądź co bądź – nowej w działalności Supersamu 

dziedziny. Wydaje mi się jednak, że nowością jest jedynie nazwa, a pewne elementy 

marketingu można było zaobserwować tutaj dużo wcześniej – zorientowanie na potrzeby 

klienta jest bowiem jak najbardziej „marketingowe”.  

Marketing jest u nas od jakichś 10 lat. Jest to organizowanie różnego rodzaju 

promocji, ustalanie ceny, uwzględnianie różnych upustów, żeby ten towar dla klienta 
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był taki, żeby on go mógł kupić, żeby zachęcić go do tego kupna. Nawiązuje kontakty 

z dostawcami, dzwoni, przychodzą, rozmawiają, wtedy przedstawiają swoje towary, 

które chcieliby zareklamować, także na tym to polega. Potem zdanie sprawozdania z 

degustacji, potem przeliczenia, czy nam się to opłaci, czy to się nie opłaci. (Pani 

Marysia) 

 

U nas jest osoba zatrudniona na marketing. No, co ją interesuje: ją interesuje 

współpraca z dostawcami, promocja towaru, co w danym okresie tam będzie 

produkowane, co ewentualnie, czy ceny idą w dół, czy w górę, jak zachować się, 

prawda. I robimy promocje, robimy, powiedzmy, sprzedaż 2-tygodniową promocyjną, 

gazetkową, gazetki robimy cztery razy w roku i ona już wtedy jest bezpośrednio 

zainteresowana danym dostawcą, ona analizuje, jak się ten towar sprzedaje, 

powiedzmy, i czy należy go wziąć. Ona przychodzi i mówi: pani prezes, taki towar, 

kawa na przykład, mamy taką i taką ilość asortymentu kawy, ja zrobiłam wydruk, 

proszę, pani zobaczy, ja bym tą kawę, tą kawę i tą kawę wyrzuciła, bo to się bardzo 

mało sprzedaje, szkoda naszej półki”. Fiu, wołam kierownika na dole, mówię: 

„proszę bardzo, pani Ewa zrobiła, tak i tak, nam się nie podoba, proszę się jeszcze 

przyjrzeć. Dajmy im jeszcze miesiąc czasu, po miesiącu czasu będziemy uciekać z tym 

towarem”. Pouciekało się, uciekało się z towarem. Na tym polega marketing. No, 

oczywiście, podglądanie też supermarketów, ona musiała jeździć, chodzić, ceny 

badać, i tak dalej. To jak miałam samochód, to nawet ja jechałam i patrzyłam. 

(Prezeska) 

Działalność marketingowa przedsiębiorstwa handlowego jest specyficzna, bardziej 

nastawiona na analizowanie koszyka produktów dostępnych w sprzedaży, niż na 

promowanie usług. Wydaje mi się jednak, że choćby skromna akcja promocyjna sklepu 

pomogłaby przysporzyć mu wielu nowych klientów. Tymczasem, o takich działaniach się 

w Supersamie nie myśli. Czasem zdarzają się okazje, które sprzyjają zorganizowaniu 

imprez atrakcyjnych dla klientów – choćby te związane z obchodami kolejnych jubileuszy. 

Są to jednak sytuacje sporadyczne, a kierownictwo brak takich promocyjnych posunięć 

tłumaczy ograniczonym zasobem środków finansowych. 

Jeżeli chodzi o utrzymanie dobrych stosunków z dostawcami, na nic nie zdałyby się 

wysiłki pracowników działu handlowego, gdyby Supersam nie płacił terminowo za towar. 

W tym momencie na horyzoncie pojawiają się pracownice działu finansowego. 
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Zajmujemy się tu przede wszystkim rozliczeniem zakupów – dostaw, 

rozliczeniem dostaw i płaceniem za te dostawy, to jest nasze takie główne zajęcie. 

(Pani Jadzia) 

Dział finansowy to drugie obok hali spożywczej miejsce, gdzie można dostrzec 

najwięcej usprawnień i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych ułatwiających pracę. 

W ogóle trzeba zacząć od tego, że wszystkie stanowiska tu w Spółdzielni 

naszej już są unowocześnione i kiedy ja tu przyszłam 16 lat temu, to oni tam na dole 

na stoisku przyjmując towar wystawiali tak zwany dowód przyjęcia, PZ właściwie to 

się nazywało – Przyjęcie Zewnętrzne. Taki dokumencik i to wszystko było pisane 

ręcznie – jaki asortyment, ile kilogramów, jaka cena i to wszystko w ręku, w związku 

z tym tam liczyły, potem myśmy to musiały sprawdzić, żeby to przyrównać do faktury, 

jaka przyszła za to. (...) Pod spodem tego dowodu przyjęcia jest faktura za ten towar i 

jeżeli to się zgadza jedno z drugim, (...) to tu się przyczepia o takie coś. Można by 

było już... ale ponieważ Urząd Skarbowy teraz nie pozwala – to jest wymagane teraz, 

że to musi być dokument czysty, nie można na fakturze – bo to jest fiskalny dokument 

– nie można na nim nic tam pisać. Wobec tego do tego jest dołączona taka karteczka 

od nas, gdzie się robi całe rozliczenie tej fakturki i wtedy panie tam w księgowaniu 

już na podstawie tego rozliczenia rozbijają: na podatek, na uzyskaną marżę, na to, co 

do zapłaty, także to jest takie rozliczenie tej dostawy, takiej jednej dostawy 

rozliczenie to jest. I tutaj potem koleżanka – już teraz mamy system, bo potem, jak 

mówię, to trzeba zapłacić – tutaj koleżanka wprowadza to w komputer. Mamy 

elektroniczny sposób płacenia, mamy z bankiem... na Nowogrodzkiej mamy bank 

swój, to jest taki macierzysty od lat 41 z nami. (...) Mamy z nimi taki system, tak 

zwany Video-Tel, gdzie elektronicznie przesyłane są przelewy i nie wozimy tego tam, 

tak jak kiedyś na takim dokumencie się wystawiało: co, gdzie, jak i z tym się jechało 

do banku. No, sporadycznie przesyłamy sobie jeszcze na takim dokumencie, bo nie z 

każdym jeszcze można w ten sposób zapłacić, ale teraz to już sporadyczne są takie 

przypadki. Więc, po prostu taniej jest – ten Video-Tel – i szybciej też, bo tutaj 

koleżanka podpisze się tak, jak na każdym przelewie musi być podpis jednej czy 

dwóch osób w zależności od tego, jak tam jest uzgodnione w umowie bankowej i my 

to automatycznie przesyłamy. (Pani Jadzia) 

Ogromne znaczenie komputeryzacji dla usprawnienia funkcjonowania sklepu było 

wielokrotnie podkreślane przez pracowników różnych szczebli.  Droga elektroniczna 
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ułatwia kontakt z bankiem, pozwala na szybkie reagowanie na ruchy cen, a przede 

wszystkim oszczędza wiele czasu. 

Wie pani, porównując te 16 lat pracy, to jak przyszłam, to się wszystko robiło 

na papierku, ręcznie, maszynka i się liczyło: dwa razy dwa jest cztery i takie różne 

były historie. Tu po prostu było dużo tego dłubania, tutaj to była taka praca 

mrówcza, prawie jak w księgowości. Teraz mamy tą pracę bardzo ułatwioną, bo jak 

wprowadzono komputery, (...) to jest dużo szybciej, odpadają pisania na papierze, na 

maszynie czy ręcznie, obojętnie jakie, tak jak kiedyś my tu miałyśmy panią 

zatrudnioną tylko po to, żeby pisała to na maszynie. No, bo dzisiaj to pojedyncze, to 

tam można ręcznie, bo kiedyś to jeszcze inne druki były, to można to było pisać na 

maszynie, ale trzeba było wkładać te egzemplarzyki, kalkę wkładać, ciąć, bawić się z 

tym – to było tyle pracy, że musiała osoba być konkretna do tego, bo tego było tak 

dużo, a terminy były zawsze. (Pani Jadzia) 

Rozliczanie dostaw i płatności za towar to najważniejsze obowiązki działu 

finansowego. Pracownice dokładają wszelkich starań, aby dotrzymać terminów płatności, 

Supersam nie może sobie bowiem pozwolić na żadne karne odsetki z tytułu opóźnień. 

Czasami trudno jest jednak pogodzić wiele obowiązków naraz, gdyż rozliczanie 

zobowiązań wobec dostawców to nie jedyne zadanie działu finansowego.  

Oprócz tego, że za towar, to my tu jeszcze mamy te wszystkie inne 

rozliczenia: podatki, nie podatki i takie rzeczy, które muszą być płacone, pensje, na 

przykład – koleżanka tu kasę prowadzi, przygotowuje się do jutrzejszej pensji, także 

wie pani. My tutaj płacimy tylko tym pracownikom, którzy nie są bezpośrednio ze 

sprzedażą związani, bo stoiska te handlowe to sobie z utargu biorą pieniądze, płacą z 

list, a tutaj koleżanka płaci tym administracyjnym służbom, które nie przynależą 

nigdzie, tylko muszą u nas dostać pieniądze, to jest tak. (Pani Jadzia) 

Ciekawe, że odpowiedzialność za tak duży zakres obowiązków ponoszą tylko 3 

osoby. Jak i w innych działach, tak i tu pracownicy starają się nimi dzielić, zwłaszcza w 

„gorących okresach”. 

Wie pani, my tu to sobie wzajemnie pomagamy, bo ktoś ma troszkę więcej 

dzisiaj pracy, to trzeba mu troszkę pomóc. Jutro ma druga koleżanka trochę więcej 

pracy i to tak jest. (Pani Jadzia)  

Współpraca pomiędzy pracownikami wychodzi jednakże poza ramy działu, o czym  

świadczy wypowiedź jednej z rozmówczyń, która w ciekawy sposób porównała codzienne 

obowiązki administracji Supersamu do pracy  „na taśmie”. 
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Wie pani, tu jest po prostu taka praca, bym powiedziała, jak na taśmie w 

takim zakładzie produkcyjnym, że tam wychodzi, tu przechodzi, my to musimy dalej – 

o, bo koleżanki za ścianą znowu potem obrabiają to pod kątem kont księgowych, my 

tu to wcześniej rozliczamy i to jest właściwie taka pierwsza i najważniejsza operacja, 

oprócz tego, co na dole. Bo tam znowu jest ważne, bo muszą przyjąć prawidłowo 

towar, a u nas jest to ważne, bo my musimy za ten towar zapłacić i gdzie, jak pani 

wie, różnie to jest – jak się człowiek pomyli, to potem trzeba szukać tych pieniędzy po 

świecie. (...) Dopiero idzie to dalej do księgowania na te konta i na te inne rzeczy, 

gdzie są już przygotowywane wyliczenia czy zysków. (...) Także tutaj współpraca musi 

się układać, bo to na tym polega: my robimy część pracy, tam koleżanki przed nami 

robią jedną część, my robimy następną część, potem to idzie dalej, one robią znowu 

daje, także od początku, od momentu zakupu tego towaru, aż do wyniku finansowego 

na koniec roku to tak jak pani mówię – jedno zazębia się z drugim. (Pani Jadzia)   

Struktura funkcjonalna, z jaką mamy do czynienia w Spółdzielni, wiąże się z 

ryzykiem skupienia uwagi pracowników tylko na swoim odcinku pracy. Jednakże w 

Supersamie dużą uwagę zwraca się na dyskutowanie wszelkich problemów, posunięć i 

pomysłów nowych rozwiązań na szerszym forum – nie tylko w ramach działu. Zwróciłam 

na to uwagę także w trakcie przeprowadzania wywiadów, gdyż pracownicy szeroko 

opowiadali o pracy Spółdzielni, a nie tylko o obowiązkach na własnym stanowisku czy 

wewnątrz działu. Można też było zauważyć, że są oni świadomi zagrożeń i kłopotów, z 

jakimi boryka się sklep. 

Muszę pani powiedzieć, że z tymi osobami, z którymi się pracowało, którzy są 

tam, to są bardzo odpowiedzialni ludzie, dobrze myślący, nie zamykający się bardzo 

tylko w swoich ramach, tylko obejmujący wszystko. Także, jak było spotkanie, to 

myśmy omawiali wszystko, całe problemy Supersamu – co, jak, dlaczego tak się stało, 

dlaczego małe obroty, dlaczego tutaj to, trzeba to zrobić, tamto zrobić – razem 

wspólnie się to robiło, tak po prostu zostaliśmy nauczeni. (Prezeska) 

Do niedawna wyobrażałam sobie pracę w administracji takiej organizacji, jak 

Supersam – czyli zakorzenionej w PRL-u, jako okazję do dobrej zabawy, pogaduszki przy 

kawie i działy przepełnione pracownikami nie mającymi nic do roboty. A tu proszę – myśl 

ekonomiczna: kłopoty, reorganizacja, nadmiar pracowników, cięcia. W latach 90-tych 

wszystkie działy przeorganizowano pod kontem oszczędności, część osób zatrudniona jest 

na niepełny etat lub na zlecenie. W kadrach na przykład pracuje 5 osób i jest to jeden z 

większych działów. 
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To zależy od działu, bo jest tak, że jest na przykład kierownik i jest trzech czy 

czterech pracowników. No, bo jednak wszystkie te komórki muszą być tak, jak w 

normalnym dużym zakładzie pracy, aczkolwiek tak, jak na przykład u nas: jest 

kierownik i oprócz tego 2 osoby na pełen etat, jedna na ¾ i jedna na pół etatu. No i 

to są kadry, płace, socjalne. W księgowości 5 osób jest też, ale są działy jakieś takie 

no mniejsze, gdzie na przykład jest kierownik i dwóch pracowników. (Pani Grażynka) 

Dział kadrowy również uległ przeorganizowaniu – dziś całość prac związanych z 

zatrudnianiem pracowników wykonywana jest w jednym pokoju... 

... a kiedyś to było osobno: dział kadr i dział rachuby płac. Teraz to połączone 

zostało. (Pani Bożenka) 

 

Dział ten jako ten, w tej formie, to istnieje nie tak długo, bo to były 2 działy 

odrębne i to już ten pan prezes połączył. Aczkolwiek, działy ściśle ze sobą 

współpracujące, bo każdy taki o papierek najpierw przez nas, później przez nich był 

obrabiany, a teraz jest obrabiany w jednym pokoju. (Pani Grażynka) 

Przed zmianami w kadrach pracowało 7 osób. W tej chwili dwie pracownice 

odpowiedzialne są za całość obowiązków związanych z rachubą płac i dwie za część 

kadrową. Nad całością czuwa kierownik, a właściwie pani kierowniczka, a jest co 

nadzorować, gdyż pracy do rozdzielenia sporo. 

W tej chwili to właściwie całość pracy z zatrudnianiem, zwalnianiem 

pracowników, wszystkie sprawy dyscypliny pracy, czyli u nas są listy obecności, 

urlopy, jakieś tam odbiory dni wolnych, ewidencja od strony kadrowej wszystkiego, 

plus zwolnień lekarskich, urlopy macierzyńskie, poza tym dokumenty zgłoszeniowe do 

ZUS-u, zarejestrowywanie, wyrejestrowywanie pracowników, natomiast sprawy takie 

socjalne i emerytalne to koleżanka już się zajmuje. (Pani Grażynka) 

Choć wydawałoby się, że praca w kadrach jest zajęciem raczej rutynowym, osoby 

zatrudnione w tym dziale żywo temu zaprzeczają. 

Praca jest bardzo różnorodna. To jest dział, w którym przepisy najszybciej się 

zmieniają. To jest dział kadrowo – płacowy, a przecież, jak pani wie, kodeks pracy 

zmienia się z częstotliwością pół roku i wciąż trzeba na bieżąco być, to samo jest z 

płacowymi sprawami, a szczególnie z ZUS-em, z obciążeniami ZUS-owskimi też 

wciąż mamy ćwiczenie, że tak powiem, nie dają nam spokoju. Także, tu jest, 

powiedziałabym, praca dosyć trudna, ciągle trzeba być na bieżąco, uczyć się, uczyć 

się, stale szkolić się. (Pani Bożenka) 
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Tym niemniej, po kilkukrotnej wizycie w kadrach odnoszę wrażenie, że praca w tym 

dziale jest bardzo spokojna. Oczywiście, przychodzą interesanci – najczęściej pracownicy. 

A to jakieś zaświadczenie o zatrudnieniu do podpisania, a to zwolnienie lekarskie. Czasem 

pukają także osoby szukające pracy. 

Pewnie, że każdego dnia są, no może nie każdego dnia, ale są jakieś takie 

ciężkie sytuacje. Praca z ludźmi w ogóle nie jest pracą taką wdzięczną, także są takie 

sytuacje, że no komuś trzeba... no przychodzą, czasami w bardzo ciężkich sytuacjach 

są, a trzeba im odmówić, no bo nie ma tej pracy, nie ma wolnych etatów. Czasem są 

takie sytuacje, że są osoby zwalniane i to są takie niewdzięczne strony tej pracy. 

(Pani Grażynka) 

Nad pracą administracji oraz sprawnym funkcjonowaniem Spółdzielni czuwa Zarząd 

w składzie: prezes, vice-prezes ds. handlu oraz główna księgowa. Działania zarządu są z 

kolei nadzorowane przez Radę Nadzorczą. 

My jako Zarząd, mamy nad sobą Radę Nadzorczą, która nas kontroluje i 

bardzo dobrze. (Prezes) 

 

Co 4 lata jest wybierana Rada Nadzorcza, ona powiedzmy pilnuje bardzo 

wszystkich rzeczy, jeśli chodzi o prowadzenie spraw finansowo – księgowych, 

gospodarczych, no wszystkie te rzeczy kontrolują bardzo. (Prezeska) 

Jeżeli mówimy o organizacji Supersamu, nie można zapomnieć o jednostkach 

dodatkowych, który były i są częścią Spółdzielni. Jak już wspominałam wcześniej, oprócz 

zrobienia zakupów klienci mogli się posilić w barze Frykas lub kupić świeżutkie, „własnej 

roboty” ciasteczka.  

Była to organizacja wielodziałalnościowa: była gastronomia, była 

ciastkarnia, rozbieralnia mięsa i na początku przez dwa lata robiliśmy jeszcze 

przetwory mięsne, więc wędliny też żeśmy robili, nie wszystkie wędliny, ale 

powiedzmy część wędlin robiliśmy. (Prezeska) 

 

Tutaj była kawiarenka, bardzo sympatyczna kawiarenka, którą zlikwidowano 

później, nie wiedzieć czemu i zawsze ci goście przyjeżdżali tutaj na kawę. Kawa też 

była znakomita, nie wiem też, czy teraz gdzieś taka jest, może w jakichś tych drogich 

hotelowych kawiarniach jest taka kawa. Tu była kawa wspaniała. Mieliśmy swoją 

palarnię kawy, więc tu wokół wszędzie zapach kawy się unosił, cała okolica 

Supersamu w oparach zapachu kawy. (Pani Bożenka) 
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Kiedy w sklepach brakowało właściwie wszystkiego, ta dodatkowa działalność była 

jak najbardziej na miejscu i przysparzała Supersamowi wiele środków. W pewnym 

momencie jednak gastronomia bardzo się w Warszawie rozwinęła, a zarówno przestarzały, 

przez długi czas nieremontowany bar, jak i kawiarenka straciły zainteresowanie wśród 

klientów. Przyszedł więc moment, kiedy te nierentowne jednostki trzeba było 

zlikwidować. Z pewnych rozwiązań jednak nie zrezygnowano, zwłaszcza jeśli ma to 

związek z zapewnieniem dostaw świeżych towarów. Bowiem – jak powiedział Prezes w 

cytowanym już wywiadzie dla Społemowca Warszawskiego – „jest to oczko w głowie 

naszej działalności”. W związku z tym, dla zapewnienia świeżych dostaw produktów 

garmażeryjnych udało się utrzymać pracownię rozbioru i paczkowania mięsa. 

Mamy teraz własną rozbieralnię, paczkarnię mięsa, mamy piekarnię, nie 

mamy już ciastkarni, mamy piekarnię. To znaczy, akurat tu sami tego nie 

organizujemy, tylko współpracująca z nami ściśle piekarnia, przy czym wyroby tej 

piekarni są tylko i wyłącznie na potrzeby Supersamu. (Prezes) 

Jedna z rozmówczyń zwraca uwagę, że punkt rozbioru mięsa – jako newralgiczne 

miejsce styku ze świeżym mięsem – odpowiada najwyższym standardom. 

My mamy taki punkt rozbioru mięsa, gdzie my mamy już od dwóch czy trzech 

lat – z sanepidu takie różne zalecenia mieliśmy, wszystko było pod kontrolą sanepidu 

modernizowane, powprowadzane teraz takie różne rzeczy nowocześniejsze. Dopiero 

co u nas była taka pani doktor weterynarz, która jest zatrudniona na umowę – nie na 

umowę – ona nam świadczy usługi, wystawia rachunki, i ona bada mięso, jakie u nas 

jest, rozbiór mięsa. Ona dwa razy w tygodniu tutaj przychodzi, próbki pobiera, do 

sanepidu wozi i tam oni badają, i robią nam taką opinię co jakiś czas, no dosyć 

często to musi być, bo to takie normy wymagają tego i mamy to w tej chwili po tych 

wszystkich modernizacjach, jakie są zrobione w tym punkcie rozbioru mięsa, bo to 

jest taki newralgiczny punkt, bo to towar świeży przychodzi w częściach, w takich 

ćwiartkach, czy połówki wieprzowe to są i tam to się rozbiera na te poszczególne 

asortymenty, później to się pakuje na te tacki i mielone mięso się robi, i te różne takie 

rzeczy. W każdym bądź razie, ten remont, który był chyba 2 lata temu 

przeprowadzony, to dostosowane to jest do unijnych norm. Także w tej chwili to 

spełnia unijne normy, bo no nie było sensu robić czegoś, wie pani, gdzieś tam, jak 

wiemy, że za jakiś czas i tak to trzeba będzie przerabiać. To dodatkowe koszty 

przecież, więc trzeba się było od razu do tego dostosować, no może tam trzeba będzie 

cos jeszcze zrobić, trudno powiedzieć, ale ta główna część jest zrobiona tak, jak jest 
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w Unii Europejskiej. Więc, u nas to jest tak... przygotowujemy się tak jakby [śmiech]. 

(Pani Jadzia) 

Spośród dodatkowych jednostek Supersamu najdłużej utrzymały się pracownia 

cukiernicza i bar Frykas, które zostały zamknięte na początku lat 90-tych. W Publikacji 

Jubileuszowej z 1982 czytamy:  

Własna produkcja ciastkarska była celowa i potrzebna, wiązała się z 

rozwijaniem delikatesowych towarów spożywczych codziennego użytku, a szczególnie 

dla dzieci. Produkcja cukiernicza nawiązywała w pewnym sensie do tradycji 

cukiernictwa warszawskiego – o dobrej jakości i świeżości oraz znacznym 

urozmaiceniu wyrobów. (...) U smakoszy cieszyły się powodzeniem serniki, stefanki, 

ciastka z kremem, z owocami, makowce, babki, babeczki. (Publikacja Jubileuszowa, 

1982, s. 46)  

Niestety, tradycja przegrała z brutalnymi siłami rynku, które to zmusiły 

kierownictwo do ostatecznego zamknięcia ciastkarni. Taki sam los spotkał bar Frykas. 

W 90 roku bary szybkiej obsługi generalnie wszystkie upadły. Okazało się, że 

żeby zjeść kotlet, to nie trzeba iść do baru, bo mięso jest w sklepie, prawda, i dostatek 

i jest dosyć, pootwierała się różna mała gastronomia. Po prostu, skończyła się epoka 

i trzeba się było do tego dostosować. (Prezes) 

Na miejscu baru w listopadzie 1994 roku pojawiło się czerwone logo McDonald’s. 

Symbol kapitalizmu w sąsiedztwie „perły socjalistycznego handlu”, jak niektórzy nazywali 

Supersam. Prawda, że ciekawe połączenie?  

Zanim został zlikwidowany bar Frykas, to już taki znikomy był ruch i tak mało 

klientów, że w ogóle nie było sensu, żeby to dalej prosperowało, bo to przynosiło 

straty tylko. Po prostu ludzie nie przychodzili już. Tam to był dopiero prawdziwy 

zamierzchły czas komuny w tym barze Frykas. Weszliśmy w nowoczesność właśnie 

McDonaldem. Także, ja nie słyszałam żadnych tam... Niektórzy byli zadowoleni, bo to 

też była taka nowoczesność, wszyscy tylko do tego McDonalda lecieli, biegli tylko 

zakupy zrobić, a potem się okazało, że to zwykłe bułki z kawałkiem mielonego kotleta. 

(Pani Bożenka) 

No dobrze, ale czy nie lepiej było wykorzystać tą powierzchnię na rozszerzenie 

działalności handlowej? Przecież można było tutaj znaleźć miejsce dla pojawiających się 

na rynku coraz to nowych towarów... 

Myśmy szukali kontrahenta, bo nie mieliśmy pieniędzy na inwestycje, żeby 

zainwestować. Bo najlepszym wyjściem by było, żeby mieć pieniądze i zrobić tam 
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drugą halę spożywczą, podzielić ten towar po prostu, czy przemysłówkę z góry zdjąć i 

dać ją na dole, bo takie były zamierzenia. Ale jak żeśmy się obliczyli, że nie damy 

rady finansowo podjąć się tego, to tak – wziąć kredyt – odsetki były duże wtedy, 

bardzo duże były odsetki. W związku z tym wiedzieliśmy, że padniemy. Żeby nie paść 

– szukaliśmy kontrahentów. Mieliśmy takiego kontrahenta, już nie pamiętam nazwy, 

on ma taki bar na Pradze i oni podpisali z nami umowę, i zaczęli robić tam taki bar. 

No i później coś tam się stało, że zrezygnowali. W związku z tym, że umowa była tak 

sprecyzowana, że jeżeli zrezygnują, niestety muszą wszystkie koszty pokryć do 

odtworzenia tego, co było przedtem, a to było bardzo trudne do odtworzenia, bo ten 

bar Frykas był takiej wysokości, jak jest Sam Spożywczy, a oni tam ten pułap zniżyli, 

w związku z tym masę forsy musieli nam zapłacić. Oczywiście, tam między tymi 

prawnikami naszymi i ich, no tak się dogadali, że to będzie spłacone w przeciągu 3 

lat. Oni po prostu nie mieli pieniędzy, żeby całą tą sumę od razu zapłacić. I 

zaczęliśmy szukać bardzo szybko drugiego kontrahenta, żeby on to złapał. I złapał się 

McDonald przypadkowo – przy rozmowie prezesa w urzędzie dzielnicowym, że ma 

taki kłopot i ten cały przewodniczący mówi tak do niego, do mojego prezesa: „wie 

pan co? Tutaj przychodził McDonald do mnie i on potrzebował, mówi, tu się 

wprowadzić, szukał miejsca”. (...) W związku z tym złapał się ten prezes i on mówi: 

„dobrze, niech pan da namiar”. No i dał namiar telefoniczny, prezes zadzwonił i 

powiedział, że ma taką i taką powierzchnię, tam chyba 400 metrów niecałe, taką 

powierzchnię ma. Proszę panią, rozmowy trwały półtora roku, bo oni są tacy – nie 

przepuszczali jednego słówka w tym, spotykali się proszę pani popołudniami, 

wieczorem, do dwunastej w nocy ci prawnicy – nasz prawnik i ich prawnik, nasz 

prezes i od nich prezes. Tam były takie przepychanki, że myśleliśmy, że to w ogóle nie 

dojdzie do skutku. Wreszcie doszło i w związku z tym żeśmy to wydzierżawili, i oni 

płacą nam dzierżawę. Na 10 lat żeśmy do wydzierżawili. 10 lat już minęło i teraz 

żeśmy przedłużyli na dalsze 10 lat i z tego mamy duże pieniądze, duże pieniądze. 

(Prezeska) 

Ciekawiło mnie, jak na sąsiedztwo amerykańskiej restauracji zareagowali 

pracownicy. Okazało się, że są bardzo zadowoleni ze współpracy z McDonald’sem i 

potrafią dostrzec  płynące z niej dla sklepu korzyści. 

Ja pani powiem: teraz jest lepiej niż było, bo lepiej to wygląda, czyściej. 

Kiedyś to i te wróble, to wszystko wpadało, z sufitu i to wszystko, paskudnie...Teraz to 

zupełnie inaczej to wszystko wygląda, kiedyś tego nie było. (Pan Heniek) 
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Fot.21 

 

Faktycznie, jak można przeczytać w Kurierze Spółdzielczym z 1995 roku, w wyniku 

przeprowadzonych prac remontowych, do których Amerykanie zobowiązali się w ramach 

zawartej umowy, korzystnie zmienił się wygląd obiektu, zwłaszcza od strony ulicy 

Puławskiej. Uporządkowano teren koło Supersamu, poszerzono parking, przebudowano 

wejście główne. Poza tym, warto zwrócić uwagę na inny, niefinansowy efekt tej umowy, o 

którym wspomniał również prezes Głowicki w wywiadzie dla owej gazety: 

Dzięki współpracy z McDonald’sem została utrzymana tradycja Supersamu, 

polegająca na łączeniu gastronomii i sklepu, w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Każda ze stron z resztą na tym korzysta, bo wzajemnie napędza sobie klientów. 

(Kurier Spółdzielczy, 10.02.1995)  

Warto wspomnieć o jeszcze innej zalecie tego układu, o którym nie wypowiadano się 

głośno. 

My im wynajmujemy, wydzierżawiamy część powierzchni po tym barze Frykas 

– to jest jedna strona medalu, a jeszcze z drugiej strony, to jest to tak jak gdyby z 

naszej strony asekuracja, asekuracja przed konkurencją. Bo było tak, pomysł był 

kiedyś taki – no już parę lat, jak jeszcze ten Frykas był, zanim on tu wszedł do nas, to 

McDonald’s się starał w gminie, żeby mu pozwolono wybudować swój obiekt na tym 

rożku takim, bo ten nasz teren to ma taki kształt – tu Waryńskiego, tu Boya, tu 

Puławska i taki róg się tworzy. Więc chciał na tym rogu Puławskiej postawić obiekt. 

No i ten poprzedni prezes bardzo się bronił przed tym, żeby tam coś postawiono, a w 

ogóle to ta część jest do dyspozycji gminy, więc oni chcieli zdobyć tam pozwolenia, 

ale wtedy oni by nas przysłonili jako budynek i jako sklep. No i doprowadziliśmy do 

tego, że on od nas tu wynajmuje. (...) Także, my mamy z jego strony asekurację taką, 

jakby nas ktoś atakował na przykład, że chce nam tutaj jakieś świństwo zrobić, 
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prawda, za paznokcie nam zajść, to jednocześnie zaatakowałby i McDonalda. A to 

nie jest już taka firma, która da sobie, wie pani, w kaszę dmuchać. Oni po prostu też 

się będą bronili i będziemy tworzyć koalicję [śmiech]. (Pani Jadzia) 

McDonald’s nie zajął całej powierzchni po Frykasie, ale pozostałe miejsce nie 

musiało długo czekać na najemcę. Ze współpracy z nowymi sąsiadami bardzo zadowolone 

jest kierownictwo Supersamu, bowiem – co by tu dużo nie mówić – estetyka jest ważna, 

ale potężny zastrzyk środków finansowych niezbędnych na przeprowadzane prace 

renowacyjne budynku ma również bardzo istotne znaczenie. 

I tam jeszcze zostało kawałek miejsca i zgłosił się znowu Świat Dziecka – ten 

z Marszałkowskiej. Babka jakaś tam przyszła, że Świat Dziecka by się tym 

zainteresował. Zainteresowała się i Świat Dziecka powstał, i jest McDonald, Świat 

Dziecka, spożywczy i tak dalej. I tym sposobem mamy pieniądze. Pod schodami, co 

jest tam babka, robi soki, też płaci pieniądze, te wszystkie kioski, które tam są, też 

płacą pieniądze Supersamowi. (Prezeska) 

Podczas wywiadu z Prezesem zapytałam o genezę powstania dużego 

samoobsługowego przedsiębiorstwa handlowego w czasach socjalizmu. Prezes wówczas 

zarzucił mi „błąd w rozumowaniu” i niepotrzebne mieszanie charakteru działalności 

Supersamu z ustrojem politycznym: „to był sklep – przecież w PRL-u też były sklepy, 

prawda?” Wydaje mi się, że dziś zaczynam rozumieć, co chciał mi wtedy powiedzieć – bez 

względu na to, co się akurat działo w polityce Supersam to po prostu przedsiębiorstwo 

handlowo – usługowe nastawione na zysk. Teraz rozumiem, że to określenie „flagowy 

okręt socjalistycznego handlu” nie jest najszczęśliwsze, gdyż tu po prostu chodzi o 

sprawne funkcjonowanie Spółdzielni i najlepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców jej usług. 

Dlatego wszelkim działaniom organizacyjnym w sklepie przyświeca właśnie ta 

„ekonomiczna myśl”, a nie na przykład „poprawność polityczna” czy „prywata”.  

My byśmy wreszcie chcieli, żeby ktoś zrozumiał, że liczą się wyniki, sposób 

działania, sposób, żeby się finansowo utrzymać na rynku, albo paść, ale nie na 

zasadzie jakichś dziwnych posunięć prawnych, bo to nie o to miało chyba chodzić po 

90-tym roku, prawda? (Prezes)  
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3.5 Przed wolną sobotą 

 

Jest piątek, 2 marca, przed wolną sobotą. Wiadomo z góry: dziś w 

„Supersamie” będzie większy ruch, zamiast codziennych 25 tys. klientów, będzie ich 

30 – 45 tys. Główne zakupy to pieczywo, mleko, artykuły zbożowe, mięso i wędliny, 

warzywa. Bo w „Supersamie” – mówi Grażyna Husarzewska z zaopatrzenia – jak w 

soczewce skupia się obraz warszawskiego handlu. Kiedy w sklepach czegoś brak, od 

razu widać to po wzmożonych zakupach u nas. (Trybuna Ludu, Nr 51 1979, s.8)    

Pojęcie „wolna sobota” przywołuje sentymentalny uśmiech na mojej twarzy oraz 

mgliste wspomnienia z dzieciństwa. W czasach, gdy niedziela służyła do odpoczynku, a 3 

soboty w miesiącu były pracujące, w piątek przed jedynym 2-dniowym weekendem w 

miesiącu pod sklepami ustawiały się długie kolejki. Dziś nie ma tragedii, gdy zapomnimy 

o kupnie pieczywa w piątek – do ciepłych bułek każdego dnia i o każdej porze zdążyliśmy 

już się przyzwyczaić. Wówczas na takie roztargnienie nie można było sobie pozwolić – 

albo zapas kilku bochenków na wolne dni, albo przymusowa dieta do poniedziałku, z 

której wyratować mógł najwyżej życzliwy sąsiad. Te czasy już odeszły, a współczesny 

handel charakteryzuje się 7-dniowym tygodniem pracy. 

To właśnie handel detaliczny, choć przez wiele lat wspomagany przez gastronomię, 

zawsze odgrywał główną rolę w działalności Supersamu. Bo Supersam to przede 

wszystkim sklep – już wiemy, że świetnie zaopatrzony i popularny. Choć pojęcie „wolnej 

soboty” zniknęło ze słownika pracowników Samu, oczywiście zdarzają się „gorące dni”. 

Przyjrzyjmy się, jak dziś wygląda jeden z takich dni.  

Od wczesnego ranka pod rampę podjeżdżają dostawcze samochody, pojawiają się 

skrzynki z pieczywem, świeży nabiał. Do Supersamu przychodzą pierwsi pracownicy – 

odpowiedzialni za transport świeżych towarów na stoiska, a także pracownicy rozbieralni i 

paczkarni mięsa.   

 Wstaję rano, zaczynam pracę od godziny 5.30 rano, 8 godzin. Kiedyś były 

dwie zmiany, ale teraz nie ma. I tyle: praca, praca, praca i to wszystko. (...) 

Przychodzi do nas mięso, nie wiem, czy pani wie, jak to wygląda, całe połówki – pół 

świniaczka. To się rozbiera na elementy, paczkuje się, przekazuje się na sklep. (Pani 

Jasia) 

O 6.30 rozpoczyna pracę pierwsza zmiana sprzedawców i kasjerek. Część zajmuje 

się transportowaniem świeżo przywiezionego towaru na stoiska, kasjerki przygotowują 

swoje stanowiska pracy. Po kilkunastu minutach wszyscy są już na miejscach, a sklep za 
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chwilę będzie otwarty. Pod drzwiami już widać grupkę pierwszych klientów czekających 

na zakup ciepłego pieczywa. Punktualnie o 7.00 rozpoczyna się sprzedaż. Kolejny 

handlowy dzień. 

Kiedy otwarto Supersam w ’62 roku, nie spodziewano się, że będzie on cieszył się aż 

taką popularnością. W Życiu Warszawy z 1977 roku możemy przeczytać, że „początkowo 

obawiano się nawet, że tak wielki na owe czasy obiekt, nie będzie w pełni wykorzystany. 

W trosce o zapewnienie mu odpowiedniej frekwencji zlikwidowano wtedy nawet kilka 

okolicznych sklepów z żywnością”. Obawy jednakże okazały się płonne, a coraz większe 

rzesze ludzi ściągające do Supersamu pociągnęły za sobą konieczność przeprowadzenia 

wielu zabiegów organizacyjnych, aby usprawnić pracę i ułatwić dokonywanie zakupów 

klientom. Wszelkie poczynania organizacyjne były oceniane i komentowane w ówczesnej 

prasie. Oprócz ciepłych głosów chwalących dobre zaopatrzenie placówki, nie zabrakło 

również wielu krytycznych uwag. Już w kilka lat po otwarciu sklepu pojawiły się takie 

tytuły jak: „Słaby punkt – organizacja sprzedaży”, „W kolejce do kasy, po koszyczek i do 

stoiska”, „Nie wykorzystane możliwości”. 

Przede wszystkim, krytykowano ogromną ciasnotę, jaka zapanowała na hali 

sprzedażowej. Supersam został zaprojektowany z myślą o znacznie mniejszym zasięgu 

działania. Nie przewidziano, że będzie on potrzebował znacznie większej powierzchni 

składowej. Jako, że sklep dysponował niewielkim 300-metrowym magazynem, większość 

towarów trzeba było z rampy przewozić wprost na stoiska i ustawiać, gdzie się da.    

Jest ciasno. (...) Na to się narzeka, ale jednocześnie robi się coś, co przeczy 

logice – zacieśnia jeszcze bardziej. Jak? Systematycznie powiększając dział win i 

wódek, (...) kosztem choćby stoiska warzywnego, którą można traktować wyłącznie 

jako dekoracją, z resztą nie najlepszą. W stoiskach z konserwami coraz więcej puszek 

stoi na ziemi, w przejściu, co oczywiście hamuje ruch. (Trybuna Ludu, 20.05.1967) 

Wraz z otwarciem Supersamu polski handel spożywczy zaczął się unowocześniać. 

Symbolem nowoczesności stała się samoobsługa – prosta, a zarazem genialna idea – 

wcześniej przygotowany towar leży na półkach, klient wybiera, co mu jest akurat 

potrzebne, płaci w kasie przy wyjściu. Korzyści: mniejsza ilość personelu obsługuje w tym 

samym czasie większą ilość klientów. Klient robiąc sprawunki ma czas do namysłu, 

likwiduje się kolejki. Okazało się jednak, że kolejki tak bardzo wrosły w pejzaż polskiego 

handlu, że tak łatwo nie udało się ich zlikwidować, tak samo, jak nie udało się 

zorganizować sprzedaży w Supersamie wyłącznie na zasadzie samoobsługi. Konieczność 

wydzielenia kilku stoisk tradycyjnych spotkała się z ostrą krytyką.    
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 W „Samie” na zasadzie preselekcji można dokonać zakupu chleba, szprotek 

w oliwie i makaronu. Jeśli lista zakupów jest tak skomplikowana, że obejmuje 

kaszankę, biały ser i jabłka, trzeba odstać w trzech rozmaitych kolejkach, bo w 

środku stworzono kilka małych sklepików spożywczych, skutecznie unicestwiając ideę 

samoobsługi. Potem trzeba odstać w kolejce do kasy. Czyli w sumie jest już tych 

kolejek cztery. (Życie Gospodarcze, Nr 17 1977)       

Wielu z nas już pewnie nie pamięta, że dokonując zakupów w sklepach 

samoobsługowych w czasach PRL trzeba było też odstać swoje w jeszcze jednej kolejce – 

zanim w ogóle zdążyło się wejść do środka sklepu. 

Dziennie Supersam obsługiwał do 40 tys. klientów, a więc niezłe miasto, co 

samo w sobie też było absurdem i w sumie dobrze, że się skończyło, bo to było 

nienormalne. Kiedyś jeden Anglik – on rozumie kolejkę, że się stoi w kolejce z 

koszykiem do kasy, ale on w ogóle nie może zrozumieć, że trzeba stać w kolejce po 

pusty koszyk, no ale takie były czasy [śmiech]. (Prezes) 

 

W każdy piątek, sobotę oraz dni przedświąteczne „Supersam” przypomina 

oblężoną fortecę. W hallu, przed ladą z koszykami, w żółwim tempie posuwa się 

tasiemcowa kolejka klientów. Na koszyk czeka się co najmniej 10 minut. Trzy razy 

tyle czasu pochłaniają kasy. W sumie na zakupy trzeba poświęcić około godziny, 

chociaż robi się je pod jednym dachem i metodą samoobsługową. Gdyby doliczyć 

czas stracony przed stoiskami z tradycyjnym systemem sprzedaży, okazałoby się, że 

wizyta w „Supersamie” trwała ze 2 godziny. (Życie Warszawy, 8.05.1969) 

Autor cytowanego artykułu na łamach Życia Warszawy komentował, że „złe 

funkcjonowanie nie tylko w Supersamie, ale także w innych sklepach samoobsługowych 

wynika w dużej mierze ze złej organizacji”. Ale już kilka lat później w tym samym 

dzienniku możemy przeczytać, że doraźne zabiegi na niewiele się zdadzą, a „klęska 

powodzenia trwać będzie dotąd, dopóki w stolicy nie powstanie kilka dalszych 

Supersamów”. Supersam nie mógł jednak z „założonymi rękami” czekać na 

rozbudowywanie sieci handlowej. Kierownictwo postanowiło szukać rozwiązań, aby 

zmniejszyć uciążliwość dokonywania zakupów. W pierwszej kolejności próbowano 

rozwiązać problem „wąskich gardeł”, przy których tworzyły się kolejki. 

W tym roku ilość koszyków z 300 powiększono do 500. Tak więc pół tysiąca 

klientów może znaleźć się naraz w sali samoobsługowej. Zwiększono także liczbę kas 

z 16 do 20, ale kasy nadal nie wytrzymują nawału klientów. Kierownictwo 
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przedsiębiorstwa chce więc w czerwcu br. uruchomić jeszcze 5 kas. Oby tylko udało 

się znaleźć obsadę. (Życie Warszawy, 8.05.1969) 

Zwrócono także uwagę na fakt, że na przyspieszenie rotacji klientów może wpłynąć 

zwiększenie asortymentu towarów już wcześniej zapakowanych. Niestety, dostawcy 

niezbyt chętnie dostarczali poporcjowany i popakowany towar, wobec czego kierownictwo 

Supersamu zmuszone zostało do zatrudnienia pracowników do wykonywania tych 

czynności. Niestety, paczkowanie towarów na zapleczu Samu pochłaniało dużo czasu i 

„uniemożliwiało szybkie rzucanie większej ilości towaru na lady”. 

Już obecnie zwiększa się ilość pakowaczek, bo najlepszy sposób na likwidację 

kolejek, to zwiększenie asortymentu towarów paczkowanych. Ale choć w Supersamie 

rozszerza się dział pakowania, to jednak dostawcy powinni zapewnić „samom” towar 

w odpowiednim opakowaniu. Na razie Supersam otrzymuje niewielkie ilości 

paczkowanych serów, tylko 2 gatunki paczkowanej wędliny i wołowe mięso. (Trybuna 

Ludu, 20.05.1967)  

Pracę sklepu próbowano usprawnić stopniowo zwiększając zatrudnienie, które 

momentami osiągało stan 510 pracowników. Jednakże o niezbędny personel – 

pracowników fizycznych do przewozu towarów z rampy do stosik sprzedażowych, 

pakowaczki czy kasjerki – było bardzo trudno w tych ciężkich dla handlu czasach. Na 

bieżąco zatrudniano absolwentów szkół handlowych, jednakże ta branża charakteryzowała 

się dużą płynnością kadr (Publikacja Jubileuszowa, 1982, s.19). Jednocześnie przez cały 

czas próbowano rozwiązywać problem „ciasnoty” na hali sprzedażowej. W tym celu 

pewne odcinki działalności zostały wydzielone na zewnątrz gmachu. Na tyłach Supersamu 

przystosowano specjalną wiatę do sprzedaży napoi chłodzących, zlikwidowano również 

dział owocowo-warzywny, a zakupu tych produktów można było dokonać w budkach 

ajencyjnych, które pojawiły się po obu stronach sklepu.      

Pod koniec lat 70-tych kierownictwo Samu stanęło przed koniecznością 

dokonywania kolejnych zmian na hali sprzedażowej. Tym razem trzeba było zapobiegać 

masowym przejawom wykupu towarów przez mieszkańców Stolicy. W tym celu 

zlikwidowano część nierentownych stoisk przystosowując je do sprzedaży towarów 

reglamentowanych. Z powodu ograniczenia dostaw likwidacji uległo między innymi 

stoisko kawy i herbaty, które znajdowało się przy wejściu głównym przy schodach na 

antresolę. Przez szereg lat 4-osbowy personel tego stoiska stanowił „straż przednią” 

przedsionka Samu Spożywczego, to jest miejsca, gdzie ustawiały się kolejki po koszyki. 

(Publikacja Jubileuszowa, 1982, s. 42). Kawę i herbatę zastąpiło małe stanowisko z 
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kosmetykami, jako że z powodu braków towaru w 1976 roku zlikwidowano dział 

przemysłowy na antresoli. Tu z kolei pojawiło się stoisko monopolowe – z powodu 

licznych „chuligańskich ekscesów” przeorganizowane w tym czasie w sprzedaż 

tradycyjną. Szybko jednak okazało się, że antresola nie jest najszczęśliwszym miejscem 

dla sprzedaży wyrobów monopolowych. 

Wie pani, to było tak, że tam, gdzie dziś jest ten Sam Przemysłowy, to  jeszcze 

mnie nie było, gdzie tam były zmiany asortymentowe, to tłum ludzi na antresoli był 

taki, że ściany zaczęły się rysować. Tam był sprzedawany alkohol i  trzeba było z tym 

towarem szybciutko zjeżdżać na dół i organizować sprzedaż na dole, bo jeszcze 

trochę i by to groziło katastrofą budowlaną. To były takie różne dziwne historie. 

(Prezes) 

W tym czasie Supersam przeżywał codzienne „oblężenie”. Tłumy kupujących z 

całymi rodzinami od wczesnych godzin porannych oczekiwały na ewentualne dostawy. 

Jak tu klienci przychodzili, towar wjeżdżał, jak to się mówi, no to się nie 

kupowało, bo to trudno nazwać kupowaniem – towar był rzucany i ludzie się rzucali 

na towar – to tak to wyglądało. (Pani Bożenka) 

Aby zapobiegać wykupowi towarów, jeszcze przed wprowadzeniem kartek 

żywnościowych, w Supersamie przyjęto zasadę sprzedaży w ograniczonej ilości na jedną 

osobę – na przykład po 10 jaj, po 2 opakowania masła roślinnego, czy po kilogramie mąki. 

Dla osób w pani wieku to może być to w tej chwili nie do uwierzenia, że stała 

kolejka do stoiska cukierniczego, bo było wiadomo, że tego dnia będą sprzedawane 

bobofruty i sprzedawane były po 3 bobofruty dla osoby. Stały panie po te bobofruty 

2, 3 godziny i była taka sytuacja, że klientka odwróciła się, ktoś ją potrącił, te 

bobofruty jej upadły z torbą na podłogę i się rozbiły. I klienci nie pozwolili jej kupić 

znowu, bo ona już swój przydział wzięła. W tej chwili to się wydaje śmieszne, 

absurdalne, ale niestety tak było, straszne było to życie momentami. (Pani Grażynka) 

Wprowadzenie reglamentacji na szereg towarów żywnościowych pociągnęło za sobą 

konieczność kolejnych zmian organizacyjnych, tym razem wynikających z konieczności 

rejestracji kartek żywnościowych, wycinania kuponów na zrealizowane zakupy, które z 

kolei podlegały obowiązkowi comiesięcznego rozliczania.  

 Wtedy te kartki były chyba realizowane przy kasach, o ile się nie mylę. Zanim 

ktoś kupił na przykład mięso czy cukier, cukier to chyba przy kasach był, mąka też, 

natomiast mięso to było przy stoisku wędliniarskim – kartki trzeba było oddać i 

dopiero dostawało się towar do koszyka. (...) Kartki były wklejane do zeszytów i 
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trzeba było się dokładnie rozliczyć: mięso z kością to z kością, bez kości to bez kości, 

wędlina to wędlina i wszystkie te kartki były ilościowo – wartościowo rozliczane. 

(Pani Bożenka) 

 

To rozliczanie tych kartek to było coś okropnego. Naklejanie potem tych 

kartek, wszyscy musieli pomagać naklejać kartki na takie arkusze – tu 200 gram, tu 

400 gram, tu 500 gram – to było okropne! Trzeba było to wszystko rozliczać, 

naklejać na te arkusze, potem wozić to wszystko, także to była makabryczna praca! U 

nas w dziale musieliśmy pomagać, bo oni się tam nie wyrabiali. (Pani Marysia) 

Godzina 11.00. Dziś na Samie panuje spokój, nie ma ścisku, kupujący nie biją się o 

towary, koszyki są dostępne bez kolejki. Cud organizacyjny? Nie, po prostu dziś Supersam 

może wreszcie funkcjonować w roli, do jakiej został stworzony – jest sklepem 

mokotowskim, nie musi już zaspokajać potrzeb klientów z całego miasta. Tak, jak 

postulował dziennikarz Życia Warszawy w 1969 roku, w Stolicy powstały nowe 

„Supersamy” i to nie kilka, a kilkaset. 

Wraz ze zniknięciem kłopotów z zaopatrzeniem pojawiła się konieczność nowych 

zmian na sali sprzedażowej – tym razem aby ciekawie i estetycznie wyeksponować towar, 

aby zwrócić uwagę klienta na nowości produktowe i zachęcić go do zakupu. Kierownictwo 

Samu przywróciło pewne rozwiązania, które funkcjonowały na początku działalności 

sklepu: do sprzedaży samoobsługowej wróciły napoje alkoholowe, „przemysłówka” 

znalazła się na swoim starym miejscu na antresoli, świeże warzywa i owoce są dostępne 

ponownie wewnątrz budynku. Pojawiły się także nowe pomysły wzbogacając ofertę 

asortymentową Supersamu: sok ze świeżo wyciśniętych warzyw i owoców, ciepłe bułki 

przez cały dzień, ogromny wybór słodkości na rozbudowanym stoisku pieczywa 

cukierniczego. To trzeba Supersamowi przyznać, że jego oferta asortymentowa jest 

imponująca. Jak mówi Prezeska – „w tej chwili mamy 10 tys. artykułów, jeśli chodzi o 

Sam Spożywczy, 10 tys. artykułów mamy! I nad tym zapanować, trzeba było rzeczywiście 

niekiepskiej głowy.” 

Jesteśmy podzieleni na 4 tak zwane rewiry. No, w tej chwili to jest to tak 

towarowo dziwnie. No jest pierwszy tak zwany rewir, to tam jest pieczywo, sypkie, 

słodycze, przyprawy, użytki, chipsy, makarony – wszystko to jest tak w jednym. 

Później drugi to warzywa, warzywa luzem, paczkowane, przetwory owocowo-

warzywne, soki – butelki i kartony, no i tam one mają jeszcze pokarm dla psów i 

kotów. I później trzeci odcinek nabiałowy, nabiał to są wszystkie sery paczkowane, 
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obiadowe takie rzeczy, wędlinka paczkowana, masło, margaryny, mrożonki owocowe, 

warzywne i mączne: frytki, pizza oraz lody. I czwarty rewir to jest sprzedaż 

tradycyjna: nabiał – sery żółte, sery białe, stanowiska z wędliną i garmażerką, 

wyroby garmażeryjne, surówki, sałatki, no i drób i drobiowe te wszystkie podroby. I 

pracownicy są podzieleni, przypisani jak gdyby do danego rewiru. (Pani Danusia) 

Kontrolę nad całością pracy Samu Spożywczego – zarówno nad towarem, jak i 

załogą – sprawuje aż siedmiu kierowników – jeden główny i sześciu zastępców. Częścią 

przemysłową zarządza odrębne 2-osobowe kierownictwo. Ciekawa byłam, jak podzielone 

są kompetencje pomiędzy poszczególnych kierowników na Samie Spożywczym. Okazało 

się, że tak naprawdę trudno jest mówić o jasnym podziale, że kierownicy i mają, i nie mają 

przypisane odcinki, a zasięg ich odpowiedzialności nierozerwalnie wiąże się ze 

zmianowym systemem pracy. 

No, praktycznie, jeśli my pracujemy na zmiany, więc przykładowo ja jestem 

dzisiaj rano, a następnego dnia po południu, (...) We dwie jesteśmy, dwóch 

kierowników zostaje na dyżurze popołudniowym, więc no obie odpowiadamy za 

całość, łącznie z kasami, ze wszystkim, z pracownikiem fizycznym, z zabezpieczeniem, 

z zamknięciem, to niestety. Z kolei jeżeli się jest rano, to każdy odpowiada za swój ten 

odcinek tak jak gdyby, a kierownik główny nadzoruje. No, on też wydaje polecenia: 

co trzeba czy jak, no to wtedy on koryguje to wszystko, bo jest stale rano, prawda, a 

my przychodzimy na zmiany. (Pani Danusia) 

 

Właściwie mają takie swoje niepisane odcinki, aczkolwiek czasami może ktoś 

za bardzo się przywiązuje do swojego odcinka, za mało do całości. Natomiast oni są 

zastępcami dla całości, muszą mieć o całości pełne informacje i w każdej chwili 

jeden drugiego musi umieć zastąpić. (Pani Grażynka) 

Ta konieczność „ogarnięcia całości” funkcjonowania sklepu wiąże się z 

wprowadzeniem 7-dniowego tygodnia pracy. Obecnie w czas pracy każdego pracownika 

Samu wliczone są 2 soboty oraz jedna niedziela w miesiącu. Z kolei, pracownikom 

przysługuje odbiór tych wolnych dni w tygodniu. 

Po prostu, 7 dni w tygodniu się pracuje i to tak – ta jest, tej nie ma, i to 

odbieranie to jednak jest bardzo uciążliwe. Jak były jeszcze soboty wolne i niedziela 

wolna dochodziła, to jednak inaczej się to rozkładało. Czy nawet, jak niedziela była 

wolna, a teraz to jest cały tydzień i tam ileś osób nie ma, to się tak nawarstwia. I to 
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nie jedna, dwie osoby, ale parę naście. A niestety, żeby tą sobotę i niedzielę rozłożyć, 

więc ... – musi być wszędzie obsada. (Pani Danusia) 

Kompetencje kierowników są zatem bardzo szerokie. Przede wszystkim jest to 

organizacja pracy, gdyż to właśnie oni odpowiadają za dobre ustawienie załogi i 

sporządzanie grafików dla pracowników. Poza tym muszą dbać o sklep i o towar, a dziś 

oznacza to coś więcej, niż tylko troskę o ładne wyeksponowanie go na półce. Bogactwo 

towarowe i zniknięcie kłopotów z zaopatrzeniem pozwoliło na przekazanie tu 

odpowiedzialności za zamówiennictwo towaru z administracji. To właśnie w gestii 

kierowników Samu leżą kontakty z dostawcami i bieżące uzupełnianie asortymentu. Dział 

handlowy pełni już teraz jedynie funkcję kontrolną nad stanem i rotacją towaru.  

Na każdym odcinku tam jest kierownik, na wędlinach jest dwóch zastępców – 

jeden na rano, drugi na popołudnie, (...) to one tam to prowadzą, one zamawiają, one 

odpowiadają, powiedzmy, za to. Jest kierownik na rampie, który przyjmuje towar 

komisyjnie tam z drugim kierownikiem. (Prezeska) 

 

Rano przyjęcie towaru, zamówiennictwo, (...) magazyn – przejrzeć, co 

zamówić, co domówić, co odwołać, na tej zasadzie. To taka praca z 

przedstawicielami, uzgadnia się z obrotem towarowym. (Pani Danusia) 

Między kierownikami panuje dobra współpraca. Tak, jak w administracji, tutaj 

również dzielą się oni pracą, potrafią się nawzajem zastąpić. 

Dzielimy się pracą, tak... No przecież, jak nie ma koleżanki, a tam jest 

dostawa, no to idzie się i się tak samo pracuje. Także nie to, że to nie moje, to tam nie 

pójdę, absolutnie, nie, nie. Jedno za drugiego po prostu, staramy się jedno drugiemu 

pomagać. Przecież teraz i wolne odbieramy, także wszystko trzeba wiedzieć, wszystko 

umieć, wszystkie znać telefony i mieć wszystko poukładane w głowie [śmiech]. Więc 

jak się prezes pyta, to trzeba wszystko wiedzieć [śmiech]. (Pani Danusia) 

Oczywiście, do głównych zadań kierowników należy także nadzór nad pracą 77-

osobowej dziś załogi Samu Spożywczego i 14-osobowego personelu „przemysłówki”. Ten 

stan zatrudnienia – choć wydawałoby się, że cały czas dość imponujący – jest o połowę 

mniejszy w porównaniu do ekipy z „najprężniejszych” lat działalności Supersamu. Tym 

niemniej, kiedy po raz pierwszy odwiedziłam sklep – jeszcze przed rozpoczęciem badań – 

uderzyła mnie duża liczba personelu na hali sprzedażowej. Jak w żadnym innym sklepie 

pośród regałów można było dostrzec wielu sprzedawców wykładających i metkujących 

towar, rozmawiających z klientami. Moją uwagę przykuł pracownik, którego zadaniem 
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było porcjowanie chleba na połówki i ćwiartki i pakowanie ich w foliowe woreczki – 

wówczas pieczywo było jeszcze w całości dostępne w samoobsłudze. Pomyślałam wtedy, 

że to ciekawa obserwacja w dzisiejszych czasach, kiedy większość zakładów redukuje stan 

zatrudnienia ze względu na wysokie koszty pracy. W trakcie badań okazało się jednak, że 

prześwietlanie kosztów i redukcja etatów to także problem Supersamu, o czym jeszcze 

będę później pisać. 

Kiedyś, jak się przyjmowałam, to było tyle ludzi, było tyle kasjerek, że kas 

brakowało. A teraz stoją kasy puste, bo nie ma kto siedzieć, nie ma kto siedzieć, 

bardzo mało jest osób. Jak przychodziłam, to naprawdę mnóstwo było ludzi, 

mnóstwo, czasami to aż nie było co robić. Tam wychodziło się na Sam, wykładało się, 

bo było tyle kasjerek, naprawdę dużo, może nawet niepotrzebnie, a teraz jest mniej 

kasjerek, ale wydaje mi się, że i mniej jest klientów, to może to też nie jest i takie 

męczące. (Pani Iwonka) 

Redukcja zatrudnienia wymogła na pracownikach konieczność bycia elastycznym – 

nie mogą oni zamykać się w ramach przypisanych im stanowisk. W razie potrzeby i 

wzmożonego ruchu na innych stoiskach, na polecenie przełożonego zarówno sprzedawcy, 

jak i kasjerki muszą opuścić swój odcinek pracy i potrafić znaleźć się na innym 

stanowisku. 

Jak teraz jest tak mało personelu, to my nieraz przechodzimy: nieraz na 

pieczywo, na wędliny przechodzimy, bo mało ich jest, a one muszą iść na ta przerwę, 

bo muszą coś zjeść. Wtedy tam się idzie i je się podmienia. Ale nie jest to jakieś 

krzywdzące, bo przynajmniej wyrwiesz się z tej kasy i idzie się na przykład na 

pieczywo. Teraz jest u nas stoisko, że się podaje pieczywo, nie ma samoobsługi, tylko 

się podaje pieczywo. No, to się trzeba jednak trochę sprężyć, bo klient bierze po dwa 

paluszki, a to dwie kajzerki, a to chałkę tam, chlebek, to trzeba podawać. (Pani 

Iwonka) 

 

Jeżeli zachodzi jakaś potrzeba, no to przechodzą wtedy. Raczej potrzebny jest 

taki uniwersalny pracownik, żeby umiał wszędzie stanąć, łącznie z kasą – to jest taki 

pracownik potrzebny w tej chwili na dzisiejsze czasy, bo rozładuje się kolejkę na 

przykład przy wędlinach, a już się robi przy kasie, no to trzeba następnego, żeby 

usiadł na kasie. Po prostu bardziej wygodni są pracownicy, którzy są bardziej tacy 

operatywni. Tak, musi... no tak, jak kiedyś było, kiedyś też tak było, że po prostu 
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trzeba było umieć wszędzie stanąć. Jeżeli kierownik powiedział, że trzeba było iść 

tam, to trzeba było iść. (Pani Danusia) 

A no właśnie, bo pomimo tego, że zatrudnienie kiedyś było dużo większe, to takiej 

operatywności wymagano od pracowników każdego szczebla właściwie od początku 

istnienia Supersamu. 

Trzeba było być dyspozycyjnym. Taki był handlowy prezes, który po prostu 

widział pracownika, że pracownik musi być wszędzie, to znaczy było się i na dole, 

trzeba było znać wagę, nie było tłumaczenia – i na wadze, i na kasie, i trzeba było iść 

na przemysłówkę, jak był ruch, no bo to były inne czasy, także trzeba było iść i na 

przemysłówkę. Jak był bar Frykas i prezes zadzwonił, a żeśmy miały takie numerki 

metalowe i powiedział tam „numer 102 proszony do gabinetu”, to trzeba było się tam 

zgłosić i na przykład powiedział: „pani idzie do końca zmiany, czy na 2 godziny na 

bufet gorący”. No i trzeba było zadanie wykonać. No, ja chodziłam. Nie byłam tylko, 

prosiłam prezesa, na stoisku tym kawiarnia tam, co była – wina, alkohole – tam 

czułam się zagubiona. To trzeba mieć pojęcie i o winach, i o tym, także na tym nie, 

ale we Frykasie tak. Także, przechodziło się wszystkie... (Pani Danusia) 

Godzina 13.30. Pracę w Supersamie kończy pierwsza zmiana. Zanim pracownicy 

opuszczą sklep, mogą oczywiście dokonać zakupów. 

Kiedyś, jak jeszcze było więcej osób, mieliśmy kasę na zapleczu. Kiedyś, na 

dole, jak są wędliny, na zapleczu był taki specjalny pokój, tam kasjerka jedna szła i 

podliczała osoby tylko z Samu. Teraz już tego nie ma, kiedyś na zapleczu było tak, że 

robiło się zakupy i szło się tam płacić. A teraz normalnie płacimy przy kasach, a 

zakupy na sklepie robimy. A jak idziemy na przerwę, to nie stoimy w kolejce, tylko 

idziemy z drugiej strony, bo to już czas, minuty nam lecą, także jest napisane na 

górze, że personel jest bez kolejki obsługiwany. To jest wygodne, bo nie trzeba w 

głupiej kolejce stać z jedną bułką, czy tam kefirkiem. (Pani Iwonka)  

Jak wygląda praca sprzedawcy w Supersamie? Otóż okazuje się, że nie jest ona tak 

monotonna i rutynowa, jak by to się mogło wydawać. Przede wszystkim, według moich 

rozmówców nie istnieje „typowy dzień pracy”. Sprzedawcy mają sporo różnych 

obowiązków – zwłaszcza teraz, gdy jest ich mniej. Poza tym, praca różni się troszkę w 

zależności, czy jest to ranna czy popołudniowa zmiana.  

Teraz jest troszeczkę inaczej, (...) bo kiedyś to mieliśmy pracownika 

fizycznego, więc dodatkowo dochodzi teraz ta praca fizyczna, gdzie trzeba towar 

pometkować, ustawić, oczywiście też przyjęcie [towaru], obsługa kasy, bo tak samo 
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siadam do kasy, tak samo obsługuję klientów, no i też sprzątam, to znaczy ścierka, 

szczotka do ręki [śmiech]. Czyli to jest właściwie wszystko to, co akurat potrzeba w 

danym momencie. (...) Ta praca jest różnorodna. Tych obowiązków, jak pani słyszy, 

jest dosyć dużo. No wiadomo, że jednego dnia nie wszystkie je spełniam, bywa to 

różnie, bywa, że jednego dnia zajmuję się tylko jedną rzeczą, drugiego czym innym. 

Nie, praca nie jest rutynowa absolutnie. (Pani Irenka) 

W trakcie wywiadów wielokrotnie słyszałam, że dziś praca jest „inna niż kiedyś” – 

nie lepsza, gorsza, tylko właśnie inna. Na czym polegają różnice? Po pierwsze, kiedyś nie 

było konieczności pracy w niedziele. Okazuje się jednak, że pracownicy dość szybko 

przyzwyczaili się do tego dodatkowego roboczego dnia, a odbieranie dni wolnych ma 

swoje dobre strony. 

Mamy odbiór dni wolnych w tygodniu, bo jak pracujemy nieraz w soboty i 

niedziele, to mamy odbiór dni wolnych w tygodniu. Mamy cały dzień wolny, można 

sobie wszystko załatwić. Nieraz się zdarzy tak, że jest piątek, sobota, niedziela, 

poniedziałek wolny, jak ktoś sobie chce tak ustawić, to można sobie tak ustawić. W 

piątek to raczej jest taki większy ruch, to na przykład poniedziałek i wtorek – 4 dni 

wolne. (...) Jest jedna niedziela w miesiącu od 9.00 do 16.00. W sobotę jest ciężej, 

trudniej jest, bo jest 9 godzin i mamy odbiór tych godzin w tygodniu, po 7 godzin i 30 

minut pracujemy. Wtedy można sobie to pół godziny wcześniej do domu pójść, to nie 

jest dla nas takie krzywdzące. Wtedy można sobie wcześniej do domu pójść, zakupy 

sobie w pracy zrobić, zapłacić, tam spokojnie sobie pójść do szatni się przebrać, nikt 

tam ci każdej sekundy nie pilnuje. (Pani Iwonka) 

Warto zwrócić uwagę na to ostatnie zdanie. Chyba niewiele już pozostało takich 

zakładów, gdzie pracownik nie musi się rozliczać z każdej minuty. Zwłaszcza w takiej 

branży, jaką jest handel. W Supersamie przestrzeganie godzin pracy jest ważne, ale 

pracownicy nie są traktowani przedmiotowo. Z kwestią czasu pracy wiąże się prawo 

pracownika do przerwy. Jedna z rozmówczyń przyrównała obecne warunki właśnie pod 

tym kontem do poprzedniego miejsca zatrudnienia, jakim był jeden ze sklepów 

konkurencyjnej sieci.    

 W Globi to było tak, że trzeba było kartę odbijać na przerwę, chociaż ta 

przerwa była bardzo krótka, tutaj jest dłuższa przerwa, można sobie spokojnie kupić i 

zjeść, a tam trzeba było kartę odbijać. To niektórzy, jak tam chcieli oszukać, to 

najpierw sobie kupili na przerwę, bo przecież to jest czas, prawda? Bo nieraz jest 

klient, a to trzeba pójść tam, zapłacić, dopiero przyjść i zjeść. To dopiero odbijali 
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kartę, jak kupili, zapłacili i szli na stołówkę [śmiech]. (...) Tutaj jest dłuższa przerwa, 

pół godziny. Można się spokojnie wyrobić, najeść się, napić herbaty. Nieraz, jak jest 

ruch, duża kolejka, to krócej jesteśmy, bo to jest normalne. Kierownik przychodzi i 

mówi: „słuchajcie, krócej, pośpieszcie się, bo są kolejki”. Ale są też takie momenty, 

na przykład przed świętami, że „idźcie wcześniej do domu, bo tam macie dużo spraw, 

to idźcie wcześniej”. Wtedy już schodzimy z kasy, kto chce to idzie do domu, kto chce 

to może sobie zakupy zrobić. (Pani Iwonka) 

Przy konstruowaniu grafików kierownictwo nie pozostaje głuche na potrzeby 

pracowników. Zdarzają się przecież takie sytuacje, kiedy trzeba załatwić pilną sprawę i 

potrzebny jest wolny dzień. Ewentualnie, gdy grafik jest już gotowy i nie ma możliwości 

uzyskania wolnego, zawsze jest szansa na znalezienie tak zwanego „zastępstwa 

koleżeńskiego”. Jeśli znajdziesz osobę gotową, aby cię zastąpić, to możesz być pewien, że 

kierownik „pójdzie ci na rękę”.   

Mamy grafik i każdy sobie zaznacza, na przykład lekarz, czy z dzieckiem 

jakieś załatwienie spraw, to każdy sobie zaznacza jakąś kreskę tego dnia w grafiku, 

że chce mieć tego dnia wolne. Ewentualnie, jak nie można, to mówi ta osoba, która 

grafik uzupełnia, że nie można i w innym terminie. Ale jak ktoś ma lekarza i 

zamówioną ma wizytę, to musi mieć wolne i koniec, no. (...) Albo jest taka możliwość 

zamiany – jak nie z jedną to z drugą, jak nie z drugą to trzecią. Jest możliwość 

zamiany na wolne dni, bo coś ci tam wypadło, to można się pozamieniać i nie ma 

sprawy. A później się oddaje, bo jest taka zasada, że większość osób chciałaby 

pracować tylko na rano, bo po południu jest więcej czasu, to na przykład jak chcą się 

zamienić: „słuchaj, mi jest potrzebne na rano, naprawdę, mam taką sprawę, że 

muszę to rano mieć” – „no dobrze”, ale na drugi dzień musi jej oddać tą pierwszą 

zmianę, żeby ona nie była poszkodowana, prawda? Ale nieraz jest tak, że ona nie 

chce: „posłuchaj, innym razem mi oddasz, bo może będę tam potrzebowała, to mi 

oddasz”. I się oddaje, nie ma tak, że się nie oddaje wolnych dni, czy zmian. Są osoby 

takie, które się z zasady nie zamieniają, to już wiem, że się nie zamienią i wcale nie 

chodzę tam. Chodzę tam, gdzie wiem, że się zamienią.  (Pani Iwonka) 

Jeszcze jakieś różnice? No, chyba ta najbardziej oczywista wiąże się z latami 

największego powojennego kryzysu, kiedy to nie tylko znalezienie towaru graniczyło z 

cudem, ale także sprzedawanie go nie należało do najłatwiejszych zadań. Sprzedawcy o 

tamtych latach najczęściej opowiadali z uśmiechem dodając „ach, to były czasy”, jednakże 

odniosłam wrażenie, że cieszą się, że te trudne lata mają już za sobą. 
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Dziewczynom to może było ciężko, one to tam z sił opadały, jak wracały do 

domu. A miały przecież rodziny, małe dzieci, przecież to były młode dziewczyny, to im 

mogło być ciężko. Przecież tu wiecznie kolejki, ludzie tu przychodzili jeszcze przed 

otwarciem sklepu. A pani myśli, że towar przywozili o 7.00? Czasem przywieźli o 

13.00, a czasem jeszcze później, różnie. To jak przywieźli, to ten tłum jak się nie 

rzucił, to mało nie potratowali. To im było ciężko. One musiały wycinać te kartki, 

przyklejać w takich zeszytach, bo to tam niby ktoś sprawdzał, takie to były czasy 

[śmiech]. (Pani Basia) 

 

Kiedyś one opowiadały, to cyrki takie, jak one takie kolejki miały i wydawały 

po mydle, po 2 mydła. A teraz? Komu by tam się chciało, taki wybór jest i w ogóle. 

Całkiem zmiana jest, bardzo duża zmiana jest. Zupełni inna praca jest, wszystko jest 

inne, chociaż ja tam nie pamiętam, tylko z tego, co one tam opowiadały. (Pani 

Iwonka) 

Ale czasy PRL to nie tylko lata kryzysu. Był też okres, kiedy w Supersamie 

sprzedawano dziennie ogromne ilości towaru, a liczby z tamtego okresu przyprawiają o 

zawrót głowy – 8,5 tony chleba zwykłego, 700 kg chleba ciemnego, 14 tys. bułek, 450 kg 

sera białego – takie ilości sprzedawano dziennie w latach 70-tych (Publikacja 

Jubileuszowa, 1982).  

Dużo i klientów było, ale i towaru, tylko że po prostu inny był ten towar. 

Przecież to nie tak, jak teraz, że się sprzedaje... wędliny dużo więcej się sprzedawało. 

Ja pamiętam, jak Ryśka stała na krojeniu wędliny, to jak przychodził piątek przed 

wolną sobotą i niedzielą, to Ryśka kroiła – szynki się kroiło 200 kilo, 100 kilo 

baleronu – o całkiem inne czasy, bo teraz to się rozkłada inaczej w ogóle. Może mają 

wszyscy to na co dzień, może tak to powiedzieć, także to na 7 dni w tygodniu się 

rozkłada, a jednak kiedyś może ten klient bardziej na ten weekend czekał, na tą 

sobotę, niedzielę, żeby zjeść. Przecież wędliny ile, jak wchodziły wędliny paczkowane, 

jaki tu był rwetes, jaka  to sensacja była, jak była wędlina w plasterkach, kotleciki na 

sztuki – 2, 4, 6, 2 steki, 4 steki, bo to takie mięso było, to przecież to się przyjmowało 

całe wozy towaru. To nie to, co teraz taką garsteczkę się przyjmuje. Teraz dla mnie to 

mało, to znaczy przyjmuje się często, a mniej. (Pani Danusia) 

Jest to dość istotna różnica, na którą zwracają uwagę także inni rozmówcy – kiedyś 

asortyment był dużo mniejszy, jednakże towaru przyjmował się dużo więcej. I to zarówno 

jeśli chodzi o artykuły spożywcze, jak i przemysłowe. 
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Brało się kiedyś dostawy duże, powiedzmy tam na raz jednego rodzaju tam 20 

sztuk, 50 sztuk, paletą czy kilka kartonów. Tak jak Ludwik był kiedyś tym 

dyżurującym płynem do naczyń, brało się po ... nie wiem... dużą ilość i było to 

łatwiejsze do przyjęcia, mimo że za jednym zamachem ilościowo było dużo. A w tej 

chwili są to najróżniejsze płyny, których się bierze małą ilość i tą każdą sztukę trzeba 

przejrzeć, przyjąć, przeliczyć, ustawić. Tych ze 20 powiedzmy Ludwików w tej chwili 

się zmniejsza do 6 różnych czy 7 różnych płynów, a mówię ilość niby jest ta sama. 

(Pani Irenka)  

I dlatego ta praca jest trochę inna – z jednej strony przyjmuje się mniejszą ilość 

towarów, ale za to częściej i bardziej zróżnicowany. W związku z tym jest więcej 

obowiązków z jego przyjęciem, zaewidencjonowaniem, pometkowaniem, 

wyeksponowaniem go w atrakcyjny sposób na tej ograniczonej przecież przestrzeni. 

Kiedyś na jednej półce stało obok siebie 30 pudełek proszku IXI, dziś są to torby większe, 

mniejsze, proszek do białych, kolorowych, pudełka, tabletki, i tak dalej. Jednakże, ten 

medal ma jeszcze inna stronę – i jest to kolejna różnica – pracy z towarem jest więcej, ale 

jest ona w znacznym stopniu ułatwiona przez komputery.  

Komputerów kiedyś nie było, były to zwykłe kasy. Także wszystkie te prace, 

jeżeli chodzi o raporty, rozliczenia, dochód, dowody wpłat to się pisało ręcznie. W tej 

chwili wykonuje to komputer, więc na pewno jest tej pracy mniej. Ale nie całkowicie 

mniej, dlatego, że asortyment jest większy i automatycznie powiększa się pani praca. 

Tam było więcej pisania, w tej chwili jest to po prostu większy asortyment (...) ale 

mniej jest tej pracy papierkowej, jakbym to nazwała. (Pani Irenka) 

Dzięki komputeryzacji i fiskalizacji bardzo ułatwiona jest dziś także praca kasjerki. 

Bardzo byłam ciekawa, jak pracownice Supersamu – w większości o długoletnim staży 

pracy – przyjęły nowości w postaci nowych sposobów płacenia, czytników do kart 

płatniczych, komputerów.  

No, te starsze osoby, to nie, one nie będą tego obsługiwać, one się tego nie 

nauczą, one się nawet tego uczyć nie będą! Bo one nie będą tego obsługiwać, a teraz 

to moment – pyk, pyk, tam wszystko znają, jedna drugiej mówi, co tego. Teraz są 

jeszcze inne, zmienione czytniki, bo przedtem było bez PIN-u, a teraz jest na PIN. 

Teraz nowe są, tamte były takie trochę słabe i często karta w ogóle nie wchodziła, 

także się nie chciało przyjąć, a teraz lepsze są te czytniki, o wiele lepsze są. Jak coś 

tam nie ma, to się przechodzi do drugiego czytnika, jak w drugim nie pójdzie, to idzie 

do bankomatu klient, my te jego zakupy zostawiamy w koszyku, może sobie w każdej 
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chwili przyjść i wziąć. My nie odstawiamy tego, jak on mówi, że przyjdzie, no to 

przyjdzie, prawda? Idzie do bankomatu, przynosi pieniążki, my mu wtedy liczymy i 

dajemy. Nie jest tak, że zaraz wszystko odnosić i koniec – jest na zapleczu, przyjdzie 

pan – proszę bardzo, nie ma sprawy. (Pani Iwonka) 

Czasami zdarzają się pomyłki – zarówno może pomylić się kasjerka, jak i wcześniej 

sprzedawcy na stoiskach tradycyjnych. Jednakże dzisiaj nie jest już to wielki problem, 

gdyż pomyłkę łatwo można skorygować. 

Przychodzi kierownik i wycofuje, (...) Teraz się ten towar wycofuje. Nawet jak 

jest już zapłacone, przychodzi klient – „źle mi tu pani policzyła, za dużo jest”, to 

patrzymy, faktycznie zamiast 8 jest 9, ktoś coś źle nacisnął, to przepraszamy, wołamy 

kierownika i jest zwrot. Wtedy też człowiek czuje się źle, czuje się winny, bo źle 

policzy, prawda? Albo na przykład jabłka są w worku, a policzone jest na przykład za 

gruszki, które są sporo droższe. Czasem człowiek nie dopatrzy, bo tam nie patrzy, tak 

instynktownie, szybko, szybko, chociaż patrzymy, bo to mamy wypisane, a to się 

często zlewa, bo te wyszczególnienia są bardzo drobno, więc są takie pomyłki. Ale 

często wyłapujemy, zanim zdążymy zakasować, to się idzie i waży odpowiednio. Na 

warzywach, jak znamy tą osobę, to mówimy: „no, pomyłka, proszę mi tu zmienić!” – 

„oj, przepraszam, przepraszam”, ja mówię: „ja już nabiłam, przez ciebie teraz muszę 

wycofywać” – zaraz się śmiejemy [śmiech]. Nic takiego się nie stało, przecież każdy 

może się pomylić, tak że fajnie jest. (...) Śmiejemy się z takiej kasjerki, co nie lubimy, 

bo ona tak kombinowała, coś tam nabiła za dużo, nabiła z karty 700 zł i to poszło do 

banku. Co to było! 700 zł nabiła i to do banku poszło z klientki konta! No to do 

kierownika, kierownik musiał do banku dzwonić i wszystko odwoływać. Teraz z tym 

nie ma problemu, wszystko się odwołuje i nie ma problemu. (Pani Iwonka) 

Dokonując zakupów w różnych sklepach spożywczych wielokrotnie zastanawiałam 

się nad pracą kasjerek najczęściej dochodząc do wniosku, że jest to dość niewdzięczny 

zawód. No, bo z jednej strony 8 godzin w jednym miejscu, przez cały czas to samo zajęcie, 

a z drugiej strony to często właśnie kasjerka jest jedynym ogniwem łączącym klienta ze 

sklepem, czyli wymaga się od niej szczególnej kultury, wyrozumiałości, cierpliwości i 

zachowania przez cały dzień jasności umysłu, bo przecież ma ona do czynienia z 

pieniędzmi klienta. Właśnie z tego powodu dość często można usłyszeć w mediach, że 

wśród kasjerów – zwłaszcza w dużych obiektach handlowych – panuje wysoka rotacja, 

gdyż po prostu jest to ciężka, a dodatkowo słabo opłacana praca. Spodziewałam się, że 

także w Supersamie usłyszę podobne opinie, ale miło się rozczarowałam. 
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To znaczy, mi się wydaje, że nie jest ciężka, to znaczy można się przyzwyczaić. 

Schodzimy, jak nie ma kolejek, to mówimy kierownikowi, że schodzimy do szatni, czy 

tam herbatę sobie zrobić, czy jakieś picie sobie zrobić, to sobie schodzimy. (...) 

Lubimy kolejki, lubimy ruch, bo to czas szybko mija, bardzo szybko nam czas mija. Są 

takie momenty, że jest przerwa, można sobie wyjść, herbaty zrobić, albo wody nalać, 

mamy wodę pod kasami, bo nam wodę dają akurat, czy tam jabłko zjeść. Ale lubimy 

taki ruch – nie taki ciągły ruch na okrągło, ale jak są kolejki, jak są przed świętami, 

to tu kolejka stoi, a ty tak obsługujesz – to jest super [śmiech]. (Pani Iwonka) 

Pracę „ocieplają” także pewne niepisane zwyczaje, które przyjęły się kiedyś i cały 

czas funkcjonują. Wiele takich zwyczajowych zachowań można zaobserwować właśnie 

wśród kasjerek, na przykład kiedy jedna z nich wychodzi na przerwę, druga automatycznie 

przejmuje jej kolejkę czekających klientów. Innym zwyczajowym zachowaniem jest 

otworzenie kasy i wyłożenie bilonu przez koleżanki, gdy kasjerka poinformuje, że się 

spóźni do pracy. 

Kiedyś było tak fajnie, były takie zwyczaje. (...) Na przykład w naszym pokoju 

mamy taką osobę, która uzupełnia nam karty, ustawia nam grafik, to na przykład nie 

chcemy po tej stronie kas siedzieć, bo za długo, to... Bo w ogóle, są dwie strony kas, 

zauważyła pani i po jednej jest ciężej, a po drugiej jest lżej. Ja jestem po lżejszej. To 

jest spowodowane tym, że jest więcej klientów, po prostu więcej klientów wychodzi 

tam na drogę niż po tej stronie. A na tą stronę od McDonaldu jest mniej. My nie 

siedzimy tak, że cały czas na tej samej kasie, to jest ruchomy grafik – raz tu siedzisz, 

raz tu. Jak jest pomyłka, że trzy dni po kolei siedzisz, to już protest, że trzy dni tu nie 

będziesz siedziała, chcesz po tamtej stronie siedzieć. „No dobrze, to cię przesadzę, bo 

ty tu siedzisz, to teraz idź tam siedzieć”. Albo się zamieniamy: „no dobra, to jak ty 

już tu dwa dni siedzisz, to idź już usiądź tam”. No, to już dziękuję i idę tam. To jest 

takie miłe, naprawdę, tutaj jest taka atmosfera. No, bo jak tu jest na okrągło ruch, to 

się już każdy burzy, bo jak dwa dni tu siedzisz, to już jest źle. A tam jest lżej, bo jest 

mniej ludzi, więcej takiego luzu, swobody. (Pani Iwonka)  

Godzina 18.00. Przed zakończeniem pracy warto jeszcze przejrzeć magazyny, 

sprawdzić stan towaru, może będzie trzeba coś domówić, może jakiegoś asortymentu jest 

za dużo. Z pracą sklepu spożywczego nierozerwalnie wiąże się pojęcie „remanent”. Kiedyś 

karteczki powiewające na drzwiach sklepowych z tym napisem były dość częstym 

powodem irytacji klientów, ale nie w Supersamie. Według Prezeski, tu remanenty zawsze 
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przeprowadzane były w takim czasie, aby jak najmniej odczuł to klient, a były i są 

przeprowadzane dość często. Dzisiaj idzie to sprawniej dzięki elektronice. 

W tej chwili mamy komputery, powiedzmy, naciskamy i już wiemy, ile żeśmy 

kupili, ile żeśmy sprzedali, jaka rotacja, prawda, jak to schodzi, czy jest 

zainteresowanie, powiedzmy, i tak dalej i tak dalej. W związku z tym, teraz jest 

zupełnie inna praca, (...) robi się wydruki, co miesiąc się robi wydruki komputerowe i 

patrzy się, jaka jest rotacja już nie w poszczególnym asortymencie, tylko w grupach 

towarowych, bo są grupy towarowe, prawda. I patrzy się, jak ta grupa: jak ona, aha, 

tam 15, 16, do 20-stu [dni], o, to trzeba zająć się tą grupą, wejść w tą grupę. 

Kierownika od tego wołam, zobaczcie, jak to jest, bo ja tutaj widzę. Daję wam 

miesiąc czasu, po miesiącu wydruk znowu robimy komputerowy, znowu sprawdzamy. 

To się nazywa analiza, teraz jest właśnie konieczna analiza, żeby uciekać od 

towarów, które się nie rotują, nie sprzedają się, żeby on nie leżał na półce, nie 

zabierał nam miejsca, a żeby był towar taki, który się sprzedaje. (Prezeska)   

A kiedyś taki remanent to był nie lada trening dla kierownictwa Samu – zwłaszcza w 

czasach, gdy masy towarowej przelewało się przez sklep dużo więcej. No, i nie było 

komputerów. Ciekawie opowiadają o tym panie Grażynka i Danusia. 

Pani Grażynka: Panie [kierowniczki] były tak z tym towarem opatrzone, że jak ja 

byłam z panią Jagiełłową na remanencie, to bym ducha wyzionęła. Boże, mówię, 

przeleciała dół, cały sklep, tam inne komisje ledwie ścianę, stoisko, a pani tylko tak: 

stoi taka sterta z magazynu, ciach, ciach – i już [śmiech]. One to już od razu 

kartonami liczyły i wiedziały, co w którym kartonie... 

Pani Danusia: ...bo to się na pamięć umie. My kartonami, bo jak człowiek przyjmował 

te wagony, to przecież to na kartony człowiek przyjmował. Więc teraz to już na 

pamięć... 

Pani Grażynka: więc mówię, wy żeście tylko spojrzały i już, kurczę, jak komputery 

jakieś dosłownie. A ja, to... 

Pani Danusia: Teraz to człowiek mało wie, teraz to pamięć jest bardzo słaba, bo teraz 

to do komputera człowiek leci, w komputerze podejrzy. Kiedyś marża to była liczona 

– jak się przyjmowało towar, to trzeba było sobie wyliczyć marżę, wszyściusieńko, 

także człowiek miał.... A teraz to jest bezmyślny, daje ten papier i do widzenia.  

Czyli co? Niby ta nowoczesność ułatwia pracę, ale mimo wszystko dość często 

słyszałam w głosach swoich rozmówców nutkę jakiejś nostalgii, kiedy opowiadali, jak ta 
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praca kiedyś wyglądała – gdy mówili i o tym tłumie klientów, i o tych kolejkach, i o tej 

ogromnej ilości towaru dodając często „wie pani, kiedyś to było”.  

Godzina 20.00. Supersam kończy pracę. Sklep zostaje zamknięty, ale pracownicy 

mają jeszcze sporo obowiązków. Do sali sprzedażowej wchodzi personel sprzątający, trwa 

rozliczanie kas i przygotowanie do dnia następnego. 

Do 20.00 pracujemy, a potem jeszcze godzinę czasu wykładamy towar. To 

znaczy nie przez całą godzinę, bo jak jestem na kasie, to ja muszę pieniądze zliczyć, 

bo ja codziennie te pieniądze rozliczam, zanim te pieniądze zliczę, zanim tam pójdę 

do szatni i się przebiorę, bo to trzeba się przebrać, to później wykłada się towar. 

Przesuwa się, wykłada się nowy towar (...) tak że to można tam sobie i porozmawiać, 

i powykładać, tak że nie jest źle, nie jest źle, nie ma tak, że tak pilnują. (...) 

Mi się wydaje, że może to nawet i jest lepiej, bo jak jest klient, to na pewno do 20.00 

nie wyjdzie klient. Nieraz tak wychodzą, że i piętnaście po jeszcze chodzą, nie 

wiadomo, czego szukają, ale szukają. A wtedy człowiek się nie stresuje, bo on wie, że 

do 21.00 pracuje, to dla niego to wszystko jedno, kiedy ten klient pójdzie, nawet i do 

20.30 niech sobie siedzi i tam sobie wybiera. (Pani Iwonka) 

Pieniądze od kasjerek są odbierane przez tak zwane rewirowe. To właśnie one liczą 

stan kasy, sprawdzają za pomocą specjalnych urządzeń, czy banknoty nie są fałszywe.  

Są dwie osoby – nie kierownicy, ale rewirowe, które odpowiadają za 

prawidłowe rozliczenie kasjerek. Ale one nie skręcają liczników – kierownik skręca. 

Tak że one mają dojście tylko do tego, że mogą rozliczyć kasjerki, a potem kierownik 

przychodzi i podaje stan kasy, jaki powinien być, czy się zgadza, czy się nie zgadza. 

Czasami, jak są małe odchylenia, to prawda człowiek się może pomylić. One tam 

mają 100 zł dodatku za prawidłowe rozliczenia i one mają oszczędności z tego. 

Nieraz tam wpadnie, bo tam źle wyda, czy tego, to są takie przypadki, ale rzadkie 

przypadki, raczej się dobrze rozliczają. (Prezeska) 

Kolejny handlowy dzień dobiega końca. Przyglądając się temu, jak dziś funkcjonuje 

Sam i jakie tutaj nastąpiły zmiany dochodzę do wniosku, że tak, jak określenie „myśl 

ekonomiczna” dobrze obrazuje funkcjonowanie administracyjnej części Supersamu, tak 

opowiadając o części handlowej właściwie cały czas mogłabym używać przymiotnika 

„elastyczny” oraz określenia „konieczność bycia elastycznym”. Ileż to różnych zabiegów 

zostało tu przeprowadzonych, aby dostosować działalność do zmieniających się 

warunków! Elastyczne musiało być i kierownictwo, i pracownicy, a wszystko po to, aby 
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jak najlepiej sprostać wymaganiom klientów. A co na to klienci? O tym opowiem w 

kolejnym rozdziale.   

 

 

3.6  Klient – nasz pan 
 

Warszawski Ursynów. Przed ogromnym hipermarketem jednej z francuskich sieci 

od kilkunastu minut bezskutecznie próbuję znaleźć miejsce na parkingu. A przecież może 

tu zaparkować nawet kilka tysięcy pojazdów. Wreszcie udaje mi się „wcisnąć” gdzieś na 

obrzeżach kilkadziesiąt metrów od wejścia. W środku tłum, zakupy nie należą do 

najprzyjemniejszych, ale jest dość tanio, no i wszystko można dostać pod jednym dachem. 

Poza tym, można skorzystać z licznych promocji, chociaż bardzo często jakość 

przecenianych produktów pozostawia wiele do życzenia – po warzywa i pieczywo i tak 

pewnie udam się na bazarek w pobliżu mojego bloku. Jeszcze mniej sympatycznie czeka 

się w długiej kolejce do kasy, choć jest ich w rzędzie kilkadziesiąt. Jednym słowem – 

dokonywanie tu zakupów to wątpliwa przyjemność. Po minach innych klientów mogę się 

domyśleć, że nie jestem w tym odczuciu odosobniona. A jednak coraz więcej osób wybiera 

zakupy właśnie w hipermarketach.    

Tymczasem w centrum miasta przy Placu Unii Lubelskiej na niewielkim parkingu 

stoi kilkanaście samochodów. Tłumu nie widać. Bo w Supersamie już dzisiaj nie ma 

tłumów. 

Teraz najważniejsze są te wielkie supermarkety. Klienci, którzy przyjeżdżali 

do nas dawniej, to przerzucili się teraz do Carrefourów i innych Hitów, także to 

można ubolewać tylko nad tym. (Pani Bożenka) 

Nie udało mi się dowiedzieć, ilu klientów dziennie odwiedza dziś Supersam, bowiem 

kierownictwo, zasłaniając się tajemnicą handlową, niechętnie udziela takich informacji. 

Jedyną wzmiankę na ten temat udało mi się znaleźć w Rzeczypospolitej z 1997 roku, gdzie 

można przeczytać, że liczba ta oscyluje wokół 3 – 5 tysięcy klientów w ciągu dnia. 

Oczywiście, przez ostatnie kilka lat liczba ta mogła ulec zmianie, jednakże mimo wszystko 

wydaje się być pomocna w wyciągnięciu pewnych wniosków. Z jednej strony jest to 

ogromny spadek liczby odwiedzających sklep w porównaniu do czasów, kiedy to – jak 

wspomina pani Danusia – klienci przyjeżdżali nawet zza Piaseczna, i z Wołomina, „bo w 

Supersamie zawsze było”. Jednakże jest i druga strona, bowiem w sytuacji, gdy wiele 
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Społemowskich sklepów upadło, bądź zostało wchłoniętych przez różne handlowe sieci, 

kiedy konkurencja na rynku warszawskim jest tak ogromna, a mniejszych i większych 

placówek handlowych wciąż przybywa – w świetle tych realiów właściwie powinniśmy się 

zastanowić, czy to jest tylko, czy aż 3 – 5 tysięcy klientów dziennie.  

Zanim jednak odpowiemy sobie na to pytanie, a także na wiele innych, na które z 

dyktafonem w ręku szukałam w Supersamie odpowiedzi, sięgnijmy pamięcią wstecz i 

przypomnijmy sobie, jak kupowało się kiedyś i czym w ogóle była instytucja sklepu w 

czasach PRL. Z rozdziału 3.3 wiemy już, jakie było zaopatrzenie. Oczywiście, kłopoty 

sklepów ze znalezieniem towarów pociągały za sobą kłopoty konsumentów z nabyciem 

czegokolwiek. Wobec tego zgodnie z zasadą, że „S.K.L.E.P to jest skrót: Stój Kliencie Lub 

Ewentualnie Poproś” (Kabaret Tey, 1980), zanim udało się coś kupić, trzeba było „swoje 

odstać” bez względu na to, czy to był papier toaletowy, szynka, talerze czy dywan. I 

klienci stali – także przed Supersamem i to od bladego świtu. Oczywiście, w kolejkach nie 

brakowało osób domagających się zakupów poza kolejnością. 

Tam były takie przywileje, że co trzecia osoba ciężarna była obsługiwana, czy 

w ogóle od lewej strony ustawiała się kolejka złożona z inwalidów, ciężarnych – tak, 

jak generalnie było w innych sklepach, jakichś dodatkowych wielkich przywilejów to 

nie miały. (Pani Grażynka) 

Przezorny klient jednakże wiedział, że samo czekanie w kolejce to za mało – warto 

było nawiązać współpracę z innymi klientami, którzy „trzymali miejsce” w kolejkach pod 

różnymi sklepami, aby potem oznajmić czekającym, że „ta pani tutaj stała”. Innym 

sposobem na udane zakupy były społeczne listy – doskonale pamiętam mojego tatę 

wychodzącego do sklepu w środku nocy, aby się zapisać na mięso. Takie listy prowadził 

także Supersam. 

Tam, po drugiej stronie Puławskiej, był taki dział zapisów i zamówień. Był 

zeszyt, przyjmowało się zapisy na towar i ludzie przychodzili się zapisać na dany 

dzień. To przychodzili o 4.00, o 3.00 w nocy w kolejkę, żeby się zapisać! [śmiech] 

(Pani Basia) 

Dział zamówień został zorganizowany w Supersamie w 1962 roku początkowo jako 

symboliczny kącik sprzedaży delikatesowych wędlin i owoców z importu na uprzednie 

zamówienie klienta. Usługa obejmowała także dostawę zamówionego towaru do klienta. 

Taka forma sprzedaży przyjęła się i cieszyła się dość dużym zainteresowaniem (Publikacja 

Jubileuszowa,1982, s.36). 
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Zamówienia to polegały na tym, że klient zamawiał, to jeszcze było bez kartek, 

bez niczego. To już były takie rzeczy delikatesowe, no, drogie, na zamówienie. Po 

prostu tak, jak i teraz: klient chce zamówić kosz, prawda i wybierze sobie towar, czy 

zdane jest, żebyśmy my same, czy tam zasugeruje, że w tym koszu ma być to i to. 

Drugi wybiera ten towar, zapłaci i my wtedy robimy ten kosz. Te zamówienia no to 

też były właśnie, że były szykowane, tam zamawiał kilo szynki, schabu, tam jeszcze 

coś i to było po prostu szykowane zamówienie. (...) Jeszcze był chłopak, który woził. 

Także mógł ktoś... z dostawą do domu, o tak powiedzmy, na tej zasadzie. (Pani 

Danusia) 

Początkowo dział zamówień mieścił się w budynku Supersamu, przy schodach 

wiodących na antresolę. W 1974 roku został przeniesiony do osobnego sklepu przy ul. 

Puławskiej 5, a następnie powiększony o dodatkową izbę. Stopniowo też zwiększano 

asortyment towarów delikatesowych o takie produkty jak: herbata, kawa, wyroby 

cukiernicze, masło, wino importowane. W 1980 roku dział zamówień przejął funkcję 

sprzedaży mięsa i wędlin w systemie reglamentacji. Odtąd klienci zapisywali się nie na 

towary delikatesowe, ale na wszelkie produkty „na kartki”, jakie miały być danego dnia 

sprzedawane w Supersamie. Zaniechano dostaw do domu. Ciężko mi było zrozumieć ten 

mechanizm zapisów – jak to jest zapisać się na „coś”, co dostawca może przywieźć, ale 

wcale nie musi. 

Badaczka: A zapisywali się konkretnie na dany towar? 

Pani Basia: Nie, na wszystko. 

Badaczka: Jak to na wszystko? 

Pani Basia: No, po prostu [śmiech]. Nie wiadomo było, co przywiozą danego dnia i 

ile, to zapisywali się tak na wszystko. 

Badaczka: [z niedowierzaniem] Tak w ciemno? 

Pani Basia: No, tak w ciemno. To właśnie takie czasy były, ciekawe czasy można 

powiedzieć. Ludzie stali w kolejkach, jak coś gdzieś rzucili to jeden drugiego 

informował. Dobre rzeczy można było tylko dostać tak... przypadkiem. Szedł człowiek 

ulicą, zobaczył jakąś kolejkę i stawał. Nawet się nie zastanawiał, za czym ta kolejka.  

Oczywiście, zapisanie się w dziale zamówień ciągle nie było żadną gwarancją 

udanego zakupu. Wszystko zależało od dostawcy i tego, ile akurat danego dnia przywiezie 

towaru. 
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Zamawiało się, a oni przywozili jak chcieli. Co z tego, że zamówiło się w 

Zakładach Mięsnych 50 kg wędliny, jak oni przywieźli 7! I jak to teraz rozdzielić 

pomiędzy te 30 czy 40 zapisanych osób? (Pani Basia) 

Przez chwilę myślałam, że jeśli akurat udało się dostawcy przywieźć więcej towaru, 

to reszta pozostała po rozdzieleniu między zapisanych klientów zapewne trafiała do 

sprzedaży w sklepie. Ale moja rozmówczyni wyprowadziła mnie z błędu.   

Głównie to nie zostawało. Wiadomo, przecież każdy miał jakichś znajomych, 

rodzinę. To raczej nie zostawało. (Pani Basia) 

W tym momencie dość istotne wydaje mi się uświadomienie sobie, jak ważną 

społecznie rolę odgrywał kiedyś sprzedawca, jak wielki był szacunek i zainteresowanie, 

którym był powszechnie otaczany. Sprzedawca to był po prostu „gość, który stoi za ladą i 

nazywa się ekspedient”. Co więcej, gdy stawał się on Kierownikiem sklepu, tym bardziej 

urastało jego społeczne znaczenie i dystans dzielący go z klientem. Bowiem klient to 

„lada-co i lada-co wie, że lada moment przywiozą towar i lada moment się skończy” 

(Kabaret Tey, 1980). Kierownik i ladaco – trochę to groteskowe, ale takie właśnie były 

realia w ówczesnym handlu. I oczywiście, każdy musiał znać swoje miejsce – miejsce 

ekspedienta jest w sklepie, a klienta przed sklepem. 

Pani Grażynka: Też tak było, że pod sklepem stali klienci, a panie 

sprzedawczynie – to było tak, że nie ma zmiłuj się – godzina minęła, to proszę odejść! 

Bo pani sprzedawczyni to była dama, której się wszyscy kłaniali w pas. Jak ktoś 

znajomy przychodził, to obsługiwała, a ludzie niech czekają.  

Pani Bożenka: Tak, tak, tak było. Takie przypadki znamy, kto tu przychodził, 

jacy ludzie. Kiedyś tak było – po znajomości [śmiech]. Spod lady – takie to były 

czasy. 

Tak, jak już wcześniej wspominałam – znajomości – tylko dzięki znajomościom 

udawało się normalnie funkcjonować w tych „ciekawych czasach”. Jako, że zakupy „spod 

lady” były na porządku dziennym, nic dziwnego, że sprzedawczyni wśród grona 

znajomych to był prawdziwy skarb. Pracownice Supersamu również miały możliwość 

odczuć takie społeczne zainteresowanie ich osobą. 

Czasem to, wie pani, to było takie krępujące, bo jedzie człowiek tramwajem, a 

tu obcy człowiek: „a pani to w Supersamie pracuje” i od razu wszyscy się patrzą na 

panią. To było takie, no... czuło się takie zażenowanie. No, bo przecież nie zna pani 

człowieka. Pewne osoby to się kojarzyło, jak często przychodzili, ale nie można 

spamiętać wszystkich. (Pani Basia) 
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No dobrze, idźmy jednak dalej i zobaczmy, jak wyglądał sam akt kupowania, czyli 

kiedy klientowi wreszcie udało się sprzed sklepu dostać do jego wnętrza i stanąć oko w 

oko ze sprzedawcą. Za przykład niech posłuży nam scenka z obszernie cytowanego przeze 

mnie odcinka kabaretowego „Z tyłu sklepu”. 

Kierownik: Czego?! 

Klient: Proszę? 

Kierownik: Pytam się grzecznie, czego... pan sobie życzy? 

Klient: Czy jest... a może... czy jest coś? 

Kierownik: To, co pan widzi. (...) 

Klient: Czy jest agrest? 

Kierownik: Nie ma. 

Klient: A może są pożecz... 

Kierownik: Nie ma. 

Klient: A... 

Kierownik: Nie ma. 

Klient: ... 

Kierownik: Nie ma. Ale to jest fucha, ludzie – 8 godzin: „nie ma, nie ma, nie ma”, a 

3200 jest na koniec. (Kabaret Tey, 1980) 

Historyjek o „peerelowskich sprzedawczyniach” można by tu przytoczyć bez liku. 

Wiele z nich krąży jeszcze pośród nas w formie wspominek lub anegdot, lecz to, o czym 

dziś opowiadają z przymrużeniem oka nasi rodzice, było kiedyś zjawiskiem powszechnym. 

Ktoś może powiedzieć: właściwie nie ma się czemu dziwić, przecież każdy medal ma dwie 

strony, a praca sprzedawcy w latach kryzysowych nie należała do najłatwiejszych. Kryzys 

kryzysem, jednakże nic nie tłumaczy częstych nieuprzejmych zachowań personelu 

sklepowego. W wycinkach prasowych z tamtego okresu udało mi się znaleźć kilka opisów 

takich sytuacji, jedną z tych historyjek cytuję poniżej2. 

Z pewnością każdy zagadnięty na ten temat wyliczy bez zastanowienia, że 

sprzedawca powinien być uprzejmy, sprawny, powinien umieć doradzić klientowi, 

znać się na towarze, umieć go odpowiednio zareklamować itd. Wydawałoby się, że to 

wszystko starają się szkoły handlowe wpoić przyszłemu sprzedawcy. Tymczasem... 

(...) 

                                                 
2 Cytowany artykuł z uwagi na ograniczone źródło w całości dołączam do pracy jak załącznik nr 4.  
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Przy jednym ze stoisk z obuwiem w CDT ustawiła się długa kolejka amatorów obuwia 

filcowego. Kilka par sprzedawanych butów wystawiono na widok publiczny, 

doczepiając do każdej karteczkę z ceną. Do młodej dziewczyny z napisem na fartuchu 

– „uczeń” zwraca się starsza kobieta: 

- Czy mogłaby mi pani powiedzieć, jaka jest cena tych czarnych kozaczków? 

- Tam jest napisane.  

- Tak, ale ja niedowidzę. 

- To niech pani nosi okulary. 

W tym samym stoisku, do drugiej uczennicy zwraca się ktoś z zapytaniem: 

- Czy są jeszcze „czwórki”? 

- Ile razy będę odpowiadać! Już raz mówiłam! 

- Może, ale nie mnie, ja dopiero przyszłam...(...) 

Poprzestaniemy na tych obrazkach, chociaż moglibyśmy przytoczyć ich więcej. 

Uważamy, że jakikolwiek komentarz jest tu także zbyteczny. Włos się tylko na głowie 

jeży na myśl co nasz czeka, gdy ci sprzedawcy samodzielnie staną za ladami... 

(Trybuna Ludu, 1978) 

Tymczasem wróćmy do Supersamu i zobaczmy, jak tutaj układały się relacje 

pomiędzy klientem a sprzedawcą. Czy także w tej kwestii był to „sklep wzorcowy”, czy 

raczej gościła tu szara rzeczywistość? Na to pytanie chyba będzie trudno znaleźć 

jednoznaczną odpowiedź, moi rozmówcy niezbyt chętnie opowiadali o tym, jak się kiedyś 

obsługiwało klienta, pytani udzielali zdawkowych odpowiedzi. Według pani Zosi dawniej 

tak, jak dziś, zwracało się uwagę na znaczenie dobrej obsługi, „od początku tak było, że 

trzeba być uprzejmą – klient nasz pan – jak to się mówiło”, jednakże wydaje mi się, że 

najlepiej po prostu powiedzieć, że bywało różnie. 

No był ten okres karkowy, to był okres troszkę przełomowy, gdzie były 

awantury, gdzie klient się po prostu denerwował, jak nie mógł kupić czy na kartki 

albo ten towar bez kartek, wtedy kolejki, inwalidzi jakim prawem bez kolejki 

[śmiech]. No to wtedy faktycznie się nie obsługiwało... (...) No, było to różnie. (Pani 

Irenka) 

 

Jak ja tu przyszedłem, to był taki sklep jak kiedyś społemowski, to znaczy 

gdzieś tam papierek, gdzieś tam... nie dbali ludzie po prostu. Klienta się raczej 

lekceważyło jeszcze, olewało dosłownie. (...) dbanie o klienta – tego nie było. Były 

jednostki, które dbały o to, ale to były specyficzne osoby. (Pan Rysiek)  
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Klient był wtedy nerwowy, chciał więcej kupić prawda, bo na te kartki było 

niewiele, „a czy może pani dać więcej?” – no, były takie sytuacje. A przecież ze 

wszystkiego trzeba było się rozliczyć, i z towaru, i z kartek, (...) na koniec miesiąca 

zestawienia, dokumenty, no i niestety – to musiało się zgodzić. (Pani Danusia) 

 

Ja tam specjalnie żadnych zatargów, czy coś, z klientami nie miałam – trzeba 

ustępować. Klienci są właściwie... no, czasami się ktoś trafia, ale na ogół są klienci 

mili. (Pani Zosia) 

Kiedy „ciekawe czasy” się skończyły, klient wreszcie mógł odetchnąć – teraz 

wszystkie poczynania handlowców sprowadzają się do tego, żeby zaspokoić jego 

wymagania. Tak, jak w układzie dostawca – sklep, tak i w relacjach sprzedawca – klient 

role całkiem się odwróciły. Jak stwierdziła pani Jasia – „kiedyś klient się płaszczył, żeby 

coś kupić, a dzisiaj jest odwrotnie – dzisiaj płaszczy się sprzedawca”. Pracownicy 

Supersamu doskonale zdają sobie z tego sprawę, że w warunkach ogromnej konkurencji to 

właśnie od nich bardzo dużo zależy, a żeby klient do Supersamu chciał wrócić, trzeba o 

niego zabiegać. Tą prostą prawdę w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślała 

Prezeska. 

Zawsze staraliśmy się iść do przodu, a nie do tyłu, broń Boże do tyłu. Zawsze 

wszystko się robiło tak, żeby klient był zadowolony i jeżeli był jakiś remont, to robiło 

się remonty w niedzielę, bo sklep był zamknięty. W tej chwili 7 dni w tygodniu jest 

sklep otwarty, bo taka potrzeba jest, niestety, taka jest potrzeba. W tej chwili 

remanenty na przykład tak robią, że robią po nocach remanenty, żeby nie zamykać 

sklepu, żeby jak najwięcej ten klient miał otwartości tego sklepu, żeby mógł wejść do 

tego sklepu, widzi, że ten Supersam jest czynny i on zawsze kupi wszystko świeże i 

dobre. (Prezeska) 

Co więc robi Supersam, aby ten klient chciał do niego przyjść? Jak udaje mu się 

wygrywać walkę z konkurencją? Według Prezesa, Supersam nie toczy żadnej walki o 

klientów, gdyż nie jest w stanie tej walki wygrać, ale działa dość roztropnie w pierwszej 

kolejności poprawnie definiując grupę docelowych klientów.  

My staramy się tą swoją niszę na rynku wypełnić, bo siła ekonomiczna 

hipermarketów jest tak olbrzymia, plus czasami dziwne preferencje, jakie uzyskują, 

ale to już jest temat na inną rozmowę. Także my konkurujemy z nimi na innej 

płaszczyźnie –  nie stricte ekonomicznej, bo my nie jesteśmy w stanie sprzedawać, tak 

jak to się dzieje, towarów poniżej ceny zakupu, prawda, czy za 5 kilo cukru dać 5 kilo 
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mąki, w naszej sytuacji to jest prosta droga do bankructwa i na to my nie możemy 

sobie pozwolić. (Prezes) 

Kto zatem dokonuje dziś w Supersamie zakupów? 

Jak został otwarty 40 lat temu, to był to sklep warszawski. (...) A teraz, jak jest 

tyle sklepów, wiadomo... to teraz jest sklepem osiedlowym. Tutaj, właściwie jak 

popatrzeć na tych klientów, to przychodzą ludzie starsi, co tu mieszkają blisko, no i 

przelotni, przejezdni, jak są przed świętami czy na święta... To widać po kliencie, że 

jest nowy, że jest niezorientowany, gdzie co leży, bo się pyta, więc od razu widać. No 

i studentów trochę przychodzi, tu niedaleko są przecież akademiki, no to przychodzą. 

Ale przeważnie to ci starzy klienci osiedlowi. (Pan Rysiek) 

 

A tutaj to są tacy klienci właściwie okoliczni, starsi ludzie, którzy oni tutaj 

wielkich zakupów nie robią, ale jednocześnie nie jadą do tych wielkich sklepów. To 

taki człowiek tutaj sobie przychodzi i dwa razy dziennie, bo jak czegoś rano zapomni, 

to przyjdzie jeszcze raz, prawda, bo ma niedaleko i tutaj sobie pochodzi, coś tam 

kupi. (Pani Jadzia) 

Właściwie, jeśli dobrze się nad tym zastanowić, to hipermarket kierujący swoją 

ofertę to młodego, samodzielnego klienta nie powinien być konkurencją dla Supersamu. 

Jak pani pewnie zauważyła, do tych wielkich to starsi ludzie nie chodzą. 

Młodzież jeździ, w średnim wieku, ale staruszkowie to oni tam nie chodzą, bo on tam 

się nie umie znaleźć taki człowiek starszy. A tu się musi znaleźć, bo tu go trzeba 

obsłużyć. I my na tym robimy ten swój interes, że my wszystkich obsłużymy, nie tylko 

tych, którzy są na tyle prężni, że sobie poleci, spojrzy, dowie się tam, coś tam sobie 

znajdzie, przeczyta, o co chodzi i wie. A tutaj o to chodzi, żeby i dziecko było 

obsłużone, jak przyjdzie samo, i dorosły, i starszy. (...) My musimy po prostu myśleć 

tylko o tym, żeby tych miejscowych ludzi, którzy nie robią jakichś wielkich zakupów, 

trzymać, żeby oni nigdzie daleko nie chodzili, bo tu teraz liczyć na to, że będą jakieś 

chorendalne obroty, czy coś, to praktycznie nie można. I dlatego w stosunku do tego 

my się musimy dostosowywać. (Pani Jadzia) 

Aby klienci nie uciekali do konkurencji, trzeba sprostać ich wymaganiom. 

Tymczasem wymagania rosną tak szybko, jak szybko powstają wokół nowe sklepy. 

Według moich rozmówców klienci „kiedyś wymagali pełnych półek i to im wystarczało”, 

dziś natomiast te oczekiwania są dużo wyższe. Spróbujmy się przez chwilę zastanowić, 

jakimi kryteriami zakupowymi kierujemy się nabywając towary pierwszej potrzeby, czyli 
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podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe – takie, jakie w swojej ofercie ma 

Supersam oraz porównajmy, w jaki sposób te wymagania są zaspokajane w Supersamie i 

hipermarketach. 

Przede wszystkim zwracamy uwagę na jakość, nie może to być towar byle jaki. 

Kiedyś klient nie mógł sobie pozwolić na fanaberie i grymasy, ale powszechna dziś 

dostępność towarów spowodowała, że jakość stała się bardzo ważnym kryterium. 

Proszę pani, no klient patrzy dziś na opakowanie – to jest pierwsza sprawa, 

na jakość, szczególnie na jakość towaru. Towar jest droższy, ludzie mało zarabiają, 

jak klient kupuje, to musi wiedzieć, co kupuje, żeby ten towar był w miarę dobry. Tak, 

jak wie pani – kiedyś brało się wszystko – teraz nie ma tego. Klient jest bardzo 

wybredny, szczególnie tu u nas – klient warszawski jest bardzo wybredny, naprawdę. 

Przeważnie opakowanie – opakowanie przyciąga, musi ten towar być naprawdę 

estetycznie opakowany, żeby klient spojrzał, żeby go to, wie pani, zainteresowało – a, 

może wezmę, spróbuję. Spróbuje raz, będzie smakował, to już będzie kupował, a jak 

nie będzie dobry, to już drugi raz nie kupi, taka jest prawda. Tak że, sprzedaż jest na 

jakość, wędliny – to musi być wysoka jakość. My bardzo dużo zmieniliśmy dostawców 

z wędlinami, ponieważ jakość była słaba, klienci narzekali, musieliśmy szukać takich 

dostawców, żeby ta wędlina się sprzedawała. Tak że, jakość no i estetyka, właśnie 

opakowanie. (Pani Marysia) 

Zapewnienia o wysokiej jakości towarów w Supersamie słyszałam bodajże od 

wszystkich rozmówców. Dumnie opowiadali o tym, że warto tu przychodzić zwłaszcza po 

towary świeże: warzywa, wędliny, produkty garmażeryjne, cukiernicze, które są swoistym 

„oczkiem w głowie” Supersamu. Podkreślali też wyższość swojej oferty nad towarami 

dostępnymi w hipermarketach. 

Mogę powiedzieć z całą rzetelnością, że towar u nas jest dobry. Nie są tu 

jakieś przeterminowane te towary, jak to nieraz w tych wielkich się słyszy, w prasie 

się czyta różne na ten temat reportaże. Tutaj nawet nie tak dawno gdzieś czytałam, 

koleżanka przyniosła, że 50 czy nawet więcej procent tych artykułów spożywczych 

jest nie do przyjęcia. I jakby tak kontrola przyszła i zbadała, to to są rzeczy do 

wyrzucenia praktycznie, bo są albo przeterminowane, albo nie trzymają normy, albo 

czegoś tam. (...) A u nas staramy się, żeby to było dobre, żeby to, co my tu 

sprzedajemy, żeby nie było jakichś reklamacji i rzeczywiście reklamacji jest bardzo 

mało. No czasami, wie pani, jak to w wielkiej partii towaru cos się trafi, ale to są 

naprawdę sporadyczne rzeczy. (Pani Jadzia) 



 105

Kolejna rzecz to estetyka – dziś nie tylko jakość towaru ma duże znaczenie, ale 

również warunki, w jakich jest on oferowany klientowi. 

Pani była tam na sklepie, na dole? No, myślę, że nie odstajemy chyba od 

innych domów handlowych, a ja powiedziałabym nawet, że supermarkety mogą brać 

z nas przykład, bo u nich to w tych pudłach wszystko porozkładane jest gdzieś tam na 

półkach, wysoko, nieestetycznie to wygląda. A u nas to inaczej jest, ten sklep jest 

dobrze zaopatrzony i ładnie wyeksponowany. Moim zdaniem oczywiście – patriotką 

jestem lokalną. (Pani Bożenka) 

No, i wreszcie po wielu latach traktowania klienta z góry, coraz więcej miejsca i 

środków przeznacza się na podwyższenie jakości obsługi kupujących. Kulturalny personel 

dla mnie jako klienta jest rzeczą bardzo ważną w każdej usługowej placówce, a niska 

jakość obsługi powoduje natychmiastową dyskwalifikację z listy odwiedzanych przeze 

mnie miejsc. Kierownictwo Supersamu doskonale zdaje sobie sprawę, że to kryterium 

nabiera coraz większego znaczenia,  a zadowolony klient to świetna darmowa reklama. 

Klient zwraca uwagę na cenę, a przede wszystkim na jakość towaru, a przede 

wszystkim na obsługę klienta. Jeśli nawet jakiś sprzedawca, jakaś sprzedawczyni nie 

odpowie, żeby on to zrozumiał, to on potrafi iść do kierownika i rozmawiać z 

kierownikiem. Są tam takie sytuacje, że widzę, czy tam prezes mnie gdzieś zabrał, „a 

co to się stało?” „A, bo przyszła klientka do mnie na skargę i powiedziała, że nie 

udzieliła jej informacji, tylko pokazała – tam!” Nawet pod tym względem ludzie 

wiedzą, że będą karani. (Prezeska) 

Okazuje się, że zadaniem dość licznego ciągle personelu w Supersamie jest  

utrzymywanie kontaktu z klientem. Chodzi o to, aby nie był on anonimowy. Właśnie na 

tym polega największa różnica w dokonywaniu zakupów tutaj i w hipermarketach – w 

Supersamie klient nie może być pozostawiony samemu sobie. 

Idzie pani do supermarketu i musi pani wiedzieć, co i jak, nikt pani nie powie, 

jak pani chce uzyskać jakąś informację, to musi się pani oglądać i szukać, prawda, 

żeby otrzymać jakąś informację. Chciałam kupić, bo mam działkę, chciałam kupić 

sobie grzejnik. No i poszłam z synem, nie było żadnej informacji, więc ja mówię: 

„wiesz co, synu, to ty tam idź i poszukaj.” No, poszedł, poszukał, przyszedł facet, 

patrzę, a za tym facetem idzie parę osób już, bo ten chce to, tamten chce tamto, ten 

chce wiedzieć o tamtym... Tu, w Supersamie, czy powiedzmy nawet w sklepach 

Społemowskich, to jest samoobsługa, ale ma sprzedawca do czynienia z klientem. I 
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może klient spytać, może dostać odpowiedź, sprzedawca może zaprowadzić klienta do 

danego towaru i to jest zupełnie inna sprzedaż. (Prezeska) 

 

Jak pani jest w takim dużym sklepie, to jak pani się potrzebuje kogoś o coś 

zapytać, to pani lata od regału do regału i pani nie wie, kto, bo „to nie ja, a o tam 

kolega, a to w informacji”, a to tu, a to tam, prawda? I pani się nie dowie, a nawet 

jak już pani do tego kolegi dotrze, to on na dobrą sprawę jakiś dzieciak tam jest, 

który nie wie, postawili go, to stoi, ale czy coś konkretnego, fachowego powie? U nas 

chce się, żeby właśnie personel umiał odpowiedzieć komuś, kto się go pyta. Ja 

rozumiem, młodszy człowiek to sobie tam przeczyta z tej strony, z tamtej strony, ale 

przyjdzie starszy ktoś, kto albo niedowidzi, albo trzeba go zaprowadzić do półki, żeby 

sobie wziął, co mu jest potrzebne – na tej zasadzie my musimy działać. (Pani Jadzia) 

Kierownictwo wydało już wiele środków na odrestaurowanie budynku, aby klient 

mógł dokonywać zakupów w przyjemnych warunkach. Dołożono także wszelkich starań, 

aby dostępny był tu dobrej jakości towar. Teraz przyszła kolej na wypracowanie pewnych 

nawyków wśród sprzedawców – przywitanie klienta: „dzień dobry”, „dziękuję” – na takie 

„drobiazgi” nie zwracało się kiedyś uwagi, a dzisiaj mają one kolosalne znaczenie. 

Nie ma już tak, jak kiedyś, że ktoś coś pysknął, czy jak, nie... Raczej klient 

wychodzi zadowolony, uśmiechnięty. (...) To są jednak inne czasy, klienta inaczej się 

traktuje. Nie ma, że tam się odburknie czy coś. Nie, teraz to i ten uśmiech, i ta 

rozmowa, i zainteresowanie okazane klientowi, i trochę tej takiej kokieterii, to 

wszystko teraz jest ważne i na to stawiamy. (Pan Rysiek) 

Jak na te wszystkie wysiłki i zabiegi organizacyjne przeprowadzane przez ekipę 

Supersamu reagują klienci? Jakie są ich opinie? Ciekawiło mnie, czy w ogóle w 

jakikolwiek sposób bada się w sklepie stopień zadowolenia klientów. Okazało się, że takie 

badania są przeprowadzane raczej rzadko. 

Było to chyba 35-lecie i zrobiliśmy taką ankietę, ankietę wśród klientów, co 

ewentualnie należałoby w Supersamie zmienić, prawda, czy jakieś towary, które są, 

nie odpowiadają jakością, czy coś by klient widział innego. Więc muszę pani 

powiedzieć, że byłam nawet zaszokowana, bo proszę pani, nie mieliśmy tylko 

klientów z Żoliborza, nie było absolutnie żadnego uczestnika z Żoliborza, a tak z całej 

Warszawy i okolic. (...) Więc, nie podobało im się – ja to nazywam „pod schodami” – 

jak się wchodzi do Supersamu, są schody, więc „pod schodami” tam było takie 

stoisko warzyw i owoców. I to się klientom nie podobało, że tam jest mało miejsca, że 
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tego towaru nie widać, że należałoby te warzywa przenieść. I myśmy te warzywa 

przenieśli na sklep, prawda na sklepie też były przeniesione, teraz są w ogóle w 

innym miejscu, (...) Tylko jedna była negatywna sprawa odnośnie tych warzyw i 

owoców, (...) a tak to wypowiedzi były naprawdę zadowalające. A nie robiliśmy tego 

sami, tylko zleciliśmy to firmie, firma to robiła, prawda, badała, rozmawiała z 

klientami, rozdawała te ankiety, potem zbierała te ankiety. Potem była komisja, był 

tam też od nas z zarządu człowiek, byli ci panowie, prawda, którzy byli z tego 

przedsiębiorstwa, byli tam przedstawiciele stoisk też, żeby one, no, słyszały, co się u 

nich dzieje na tych stoiskach, żeby wzbudzić takie zainteresowanie. (Prezeska) 

Oczywiście, same badania opinii bez wyciągania wniosków i wprowadzania 

usprawnień nie mają sensu. Personel sklepu nasłuchuje uwag klientów, ich zażaleń i 

komentarzy, a kierownictwo podkreśla, że w dzisiejszych czasach takie zainteresowanie 

okazane kupującemu jest wręcz niezbędne. Właściwie to o to chodzi, aby klienci mieli 

poczucie, że to jest ich sklep. 

Klienci są tacy, którzy przychodzą tu od 40 lat, z którymi zawsze miałam 

rozmowy, zawsze schodziłam i byłam częstym gościem na dole, żeby rozmawiać, żeby 

zobaczyć: jak, co, czy klienci mają jakieś uwagi, czy coś nie zmienić i tak dalej. 

(Prezeska) 

Można odnieść wrażenie, że klienci dobrze oceniają pracę Supersamu. O ich uznaniu 

świadczyć mogą chociażby nagrody „Srebrnej Malwy” i „Brązowej Malwy” zdobyte 

odpowiednio w latach 1996 i 2001 w ogólnopolskim rankingu wyrobów i usług 

organizowanym przez miesięcznik Polska Oferta (Jubileusz 40-lecia, 2002, s.8). Jednakże, 

oprócz dobrych opinii cały czas można usłyszeć głosy krytyczne. Dziś przedmiotem 

krytyki nie jest zła organizacja, czy ciasnota na hali sprzedażowej. Najczęściej chodzi o 

ceny, gdyż w dzisiejszych czasach to nie jakość, a właśnie cena jest podstawowym 

kryterium zakupowym. Okazuje się, że w sytuacji ubożenia społeczeństwa to właśnie 

wyższa cena powoduje, że klienci zamiast do Supersamu wolą pojechać na zakupy do 

tańszych hipermarketów.  

W tej chwili to ludzie nie mają pieniędzy, no i często mówią, że wszystko 

ładnie, pięknie, tylko te ceny są troszkę wyższe niż gdzieś tam koło mnie. Ale co my 

zrobimy, jak my mamy duże opłaty. Nam nikt tu nie finansuje, jesteśmy sklepem 

polskim, nie z wkładem zagranicznym i niestety, to wszystko rzutuje. Mamy dużo 

remontów przecież, amortyzację i tak dalej, to wszystko teraz po 40 latach się wali, 
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trzeba wymieniać, a to lady, zmieniać... zmieniać wszystko właściwie. I to przez to 

człowiek tak musi te ceny utrzymywać w miarę na jakimś tam poziomie. (Pan Rysiek) 

Wśród moich rozmówców zdania na temat cen w Supersamie były podzielone. 

Zdarzały się głosy, że wcale nie jest tu drogo, według Prezeski „utrzymywane są ceny 

średnie”. 

Nie jest drogo jeszcze jak na taki sklep w Śródmieściu. Nie jest drogo, 

naprawdę, i jest dobrej jakości towar. (Pani Jasia) 

 W większości jednak pracownicy przyznawali, że Supersam nie jest tanim sklepem 

w porównaniu do zagranicznych konkurentów. Jednocześnie podawali oni różne 

przyczyny utrzymywania wyższych cen. Odniosłam wrażenie, że chcieli mnie przekonać, 

że nie jest to „widzimisię” kierownictwa, a do utrzymywania wyższych cen zmuszają 

wzrastające koszty. Podkreślali również, że może i klienci płacą trochę więcej, ale dzięki 

temu otrzymują towary wyższej jakości. 

Wie pani, opinie się zmieniły i jest to konkurencja na rynku jeżeli chodzi o te 

duże obiekty handlowe, jak Leclerc, Carrefour, chodzi o ceny. Nie jest to zawsze 

prawdą, ale klient wystarczy, że zobaczy gdzieś tam w promocji w Leclerku i już 

uważa, że tu jest drogo. A z tego, co chodzę i oglądam, to nie wszystko jest drogo. 

Powiedzmy, tam są ostre promocje, których my no, niestety nie jesteśmy w stanie 

przeskoczyć. (Pani Irenka)  

Tam są niższe ceny, ale jest to towar drugiego gatunku, albo towar, w którym 

się kończy okres gwarancji za powiedzmy dwa tygodnie, czy dziesięć dni, taki towar, 

który jest codziennie w użytku domowym, prawda. I oni to szybko przeceniają, żeby to 

sprzedać, proszę panią. U nas tych rzeczy nie ma, nie ma tych rzeczy. My tego bardzo 

pilnujemy. (...) Jak tam ktoś mówi: „a, pani prezes, tam pomarańcze są po tyle, i po 

tyle”. Ja mówię: „dobrze, kochana, idź, zobacz te pomarańcze, które są po 2.99 zł” – 

malutkie, kwaśne jak cholera, bo to ja też chodziłam i sprawdzałam te rzeczy, sama 

sprawdzałam sobie, a mówię, zobacz, jakie my mamy pomarańcze: piękne, 

słodziutkie. Ile my sprzedajemy, a ile oni, to ja nie wiem, ale wiem, ile my 

sprzedajemy! Jak ja biorę, powiedzmy, czy tam kierownik bierze te pomarańcze, 

grejpfruty, i tak dalej, i ja widzę, że to stoi, to ja mówię: „człowieku, weź ty się 

zastanów, co ty robisz! To nie schodzi, więc albo to jest niedobre, pan weźmie to 

rozkroi, spróbujcie, od razu do dostawcy, odkręćcie, że wy nie będziecie tego 

przyjmować”. I dostawcy bardzo dobrze wiedzą, dlatego „ja panu dzisiaj nie dam, 

ten towar nie jest dla pana”. (Prezeska) 
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W trakcie prowadzonych badań spotkałam się właściwie z tylko jedną bardzo 

krytyczną opinią ze strony klienta. Jest to opinia mojego kolegi, który dowiedziawszy się o 

temacie mojej pracy przesłał mi drogą elektroniczną taki oto list. 

Do Supersamu chodziłem tak w okolicach od lata 2000 do lata 2001 roku, 

czyli tak mniej więcej przez rok. Miałem tam po drodze, bo pracowałem wtedy w 

PKO BP na Puławskiej. Wyglądało to w ten sposób, że rano po drodze do pracy 

(przed 8.00) wstępowałem tam i kupowałem sobie jakieś tam rzeczy do pracy. Nie 

wchodząc w szczegóły, prawie zawsze kupowałem sobie coś z serków i bułki, czasem 

jakiś sok albo mięsko, ewentualnie słodycze. Tak że, najczęściej miałem kontakt z 

paniami na kasach. Moje uwagi: 

- rano podchodząc do kasy trzeba mieć drobne, bo jak masz 50 zł, to dla pani to już 

jest poważny problem (to znaczy pani mi wmawia, że to mój problem, a nie jej) – 

opisuję ogólnie, ale tak było często w takich sytuacjach – oczywiście nie zawsze, 

ale często. Jeśli miałem drobne to wszystko było standardowo, to znaczy bez 

problemu. 

- było takie miejsce z warzywami, trochę te ziemniaki i marchewka całe w ziemi nie 

pasowały do sąsiedztwa jakichś serków i jogurtów (przy chłodniach z nabiałem). 

Pani, która tam stała, prawie zawsze kiedy ja przychodziłem była zajęta piciem 

herbaty (chyba akurat taka była jej pora), no nic po prostu klienci jej wyraźnie 

przeszkadzali. 

- na mięsie zawsze jest kolejka, zawsze – przynajmniej rano, kiedy ja przychodziłem. 

- ogólne wrażenie – strasznie dużo personelu, który nie wie, co ma do roboty, 

wysokie ceny, za wysokie jak na taki standard obsługi, (...) klimaty, ludzie i 

zachowania jak za socjalizmu, a towary i ceny kapitalistyczne. Poza tym, koszyki 

mieli zrobione chyba jeszcze za Gierka. 

Trzeba im przyznać jedno – mieli duży wybór wszystkiego, to fakt i na tym 

powinni się skupić w przyszłości. (...) Może to był super sklep w tamtych czasach, ale 

już nie teraz, przynajmniej kiedy tam ostatnio byłem... Jak chcą naprawdę coś 

zmienić, to zamiast zaczynać od wystroju sklepu powinni najpierw wymienić cały 

zdemoralizowany personel. Myślę, że to mógłby być niezły sklep, jeśli postawiliby na 

miłych, otwartych ludzi i skupili się na maksymalnie dużym asortymencie. Nie mieliby 

w okolicy konkurencji... (Bartek) 

Myślę, że bardzo ważne jest, aby kierownictwo Supersamu uświadomiło sobie 

istotną rzecz, a mianowicie wydaje się, że są różnice w wymaganiach młodszych i 



 110

starszych klientów. Starsi – pamiętający doskonale, jak to się kiedyś kupowało – mogą na 

wiele rzeczy przymknąć oko. Lecz młodsi klienci przyzwyczajeni do warunków wolnego 

rynku i świadomości, że handel ma zaspokajać ich potrzeby, bardzo szybko irytują się, gdy 

poczują, że zamiast miłej obsługi nie daj Boże ktoś robi im łaskę. Dlatego bardzo ważne 

jest, aby jakość obsługi klienta była na jak najwyższym poziomie. Można powiedzieć, że 

do tego dąży się w Supersamie przeprowadzając różnorodne szkolenia dla sprzedawców. 

Kładziemy nacisk na szkolenia, w tym roku było bardzo profesjonalne 

szkolenie nakierowane na jakość obsługi klienta i unaocznienie personelowi, co to się 

na rynku wyprawia. Chodzi o to, żeby ten nasz pracownik był świadom tego, że od 

jego postawy, od jego podejścia do klienta naprawdę bardzo dużo zależy. To nie tak, 

że ja tu przyjdę i ja tu sobie poukładam torebeczki, to nie to, to nie dziś. (Prezes) 

 

Teraz są różnego rodzaju szkolenia, że jak klient przychodzi, to trzeba 

powiedzieć „dzień dobry” przy kasie, czy „do widzenia”, czy dojść, zaoferować coś 

klientowi. Do tego – zwłaszcza ci starzy pracownicy – to im jest do tego się trudno 

przyzwyczaić. Młodzi już inaczej – podchodzi: „dzień dobry, w czym mogę pomóc?”. 

Starzy są w tym oporni, ci starzy, którzy zostali, mają swoje nawyki. (Pani Marysia)   

I wreszcie, ciekawiło mnie bardzo, jakimi cechami charakteryzuje się polski klient, 

jak zachowuje się na zakupach i jak to się zmieniło. Okazało się, że jesteśmy bardzo 

oporni na nowości. Z jednej strony drażni nas to, co stare – właśnie takie PRL-owskie 

druciane koszyki czy nawyki z poprzedniej epoki mogą być przedmiotem częstej krytyki, z 

drugiej zaś strony niechętnie rozstajemy się z naszymi przyzwyczajeniami. Bardzo łatwo 

można to zaobserwować na przykładzie zmian w Supersamie, a konkretnie reorganizacji 

związanej z wydzieleniem pieczywa do sprzedaży tradycyjnej. 

Broń Boże, jak my coś zmienimy, to już jest wtedy niedobrze. Jak mówimy, że 

musimy się odmłodzić, że przecież o jejku, nie – „tu tyle lat stało, ja szłam na pamięć, 

musi tak być” [śmiech]. Chodzi o ustawienie towaru, (...) jak to pieczywo z sali – 

stało tyle lat od początku na tym środku, w tym samym miejscu, a w tym czterdziestym 

pierwszym roku przechodzi, to dla klienta już niezadowolenie takie, prawda? Ale, tak 

jak mówię, jeden nas chwali za to – „o, to jest dobrze, o ładnie, o wygodnie”, a drugi 

jest niezadowolony, no bo jak musiał sobie wygnieść, wybrać, prawda, no to ten jest 

niezadowolony. No, masę osób też miało uwagi, że stoi – kapie z nosa, czy tam jakaś 

inna historia, brudny i rękawem dotyka do pieczywa – też takie uwagi były. 

Podzielone są zdania klientów po prostu. (Pani Danusia)   
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To znaczy, są tacy, którzy chwalą, nic nie mówią i narzekają. Teraz było to 

pieczywo przenoszone i cały Supersam, te wszystkie regały są gdzie indziej 

poustawiane, no całkiem gdzie indziej – „wie pani, ile ja kilometrów zrobiłam, żeby 

to wszystko znaleźć, o Boże, już nie mam siły” – mówi. A to wszystko całkiem gdzie 

indziej stoi, te regały są tutaj, tamte są tam, ja też nawet nie wiem, musiałabym pójść 

i zobaczyć, gdzie co leży. Jak ktoś mnie spyta, to muszę pójść i zobaczyć. (Pani 

Iwonka) 

Niezadowolenie klientów związane z reorganizacją pieczywa ma czasem jednak 

głębsze źródło, niż tylko opór przed zmianami. Części z nich stoiska tradycyjne kojarzą się 

z latami kryzysowymi i kłopotami z zaopatrzeniem podczas, gdy samoobsługa pozostaje 

synonimem nowoczesności i dobrobytu. Z resztą, wprowadzanie do Supersamu stoisk 

sprzedaży tradycyjnej było krytykowane wielokrotnie, o czym pisałam w rozdziale 3.5. 

Jeden pan przyszedł do mnie i mówi: „Ja już tu nie będę przychodził! Pani tu 

chce wrócić to lat 40-stych!”, a ja na to: „chwileczkę, proszę pana, po pierwsze, to 

nie jest mój wymysł, tylko decyzja Zarządu, a po drugie całkiem słuszna. Chce pan 

sobie kupić paczkowany chlebek, czy bułeczki – proszę bardzo, są w wolnym 

dostępie. A jak pan chce świeże ciepłe pieczywo, to przecież można stanąć przy tej 

sprzedaży tradycyjnej i te 5 minut poczekać”. (Prezeska) 

 

Ludzie już się przyzwyczaili, że nie ma kolejek, dlatego wie pani, jak trzeba 

postać chwilę, to już nie dobrze. Ale to już  nie nasza wina. (...) Widzi pani, my 

wracamy do kolejek nie z naszego powodu. Jak jest taki wymóg, to my musimy, bo my 

musimy spełniać te normy. Jeżeli z sanepidu, bo to chyba też sanepid, że ten chlebek 

każdy sobie maca, bo jeden weźmie torebkę i przez tą torebkę pomaca, a drugi nie, 

no to dlatego jest tak. (...) To nie jest jakieś widzi mi się, że myśmy to sobie wymyślili 

– nie, to nie jest tak. I ci ludzie, którzy przychodzą i tam sobie psioczą, to też tego nie 

wiedzą, im się wydaje, że to nasz wymysł jest, że myśmy sobie tak ustalili, ustawili 

regały i już. (Pani Jadzia) 

Według kilku moich rozmówczyń, największa zmiana, jaką można dostrzec w 

klientach jest wzrost poczucia własnej wartości. Pani Danusia stwierdziła, że kiedyś 

byliśmy sympatyczniejsi, „ten klient był biedniejszy, był taki bardziej życzliwy, a teraz to 

jest inny ten klient”. Dziś dużo więcej wymagamy, jesteśmy świadomymi swojej siły, 

łatwo domagamy się swoich praw, nie boimy się składać reklamacji. Z zażaleniami 

spotykają się pracownicy Samu zwłaszcza, jeśli chodzi o błędne ceny. 
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Nieraz tak bywa, że jest jakaś zła cena wstawiona, klient idzie do kasy i 

zwraca uwagę, że tam jest zła cena. Kasjerka wstaje, idzie, tak, patrzy, tak, 

rzeczywiście, tu jest zła cena, woła kierowniczkę: „pani kierowniczko, tu jest zła 

cena, proszę zmienić, bo klientka zwraca uwagę”. Nie zostawi klienta tak bez opieki, 

żeby klient był pewien, że to jest po prostu zmienione. Chociaż jest komputer, 

prawda, i w komputer jest wprowadzona ta cena najważniejsza, ale są wymogi, żeby 

cena była na półce, żeby klient wiedział o cenie. (Prezeska) 

Czasami nasze reklamacje są nieuzasadnione, ale łatwo wszczynamy awantury. 

Okazuje się, że jesteśmy kłótliwym i niecierpliwym narodem. 

Tak, kłótliwi są ludzie. Jak tu małżeństwa przychodzą, to ta żona tak potrafi 

męża zrównać z ziemią, że jak tak można? (...) Jak przychodzi starsze małżeństwo, to 

się mało nie pozabijają między sobą, tak się nienawidzą. No, tak się ludzie 

nienawidzą. Okropne, te starsze babcie to są okropne! A co kogo boli, to już na 

pamięć znam, naprawdę! Na pamięć znam. Przychodzi klientka: „oj, ale mnie ręka 

boli”, ja mówię: „wiem, wiem, popakować pani”. No to pyk, pyk, „proszę”, 

„dziękuję”, już w porządku. Śmiesznie tak jest. A jak ktoś kogoś broń Boże dotknie w 

tej kolejce, to już awantura, naprawdę: „co pani sobie myśli? Co mnie pani tu 

popycha? Pani specjalnie to robi!” – klienci teraz to są przebojowi. Fajne są nieraz 

te klientki. (Pani Iwonka) 

Jednakże czasami zdarzają się klienci bardzo nieuprzejmi. Ich zachowanie wskazuje 

na fakt, że po wielu latach „kajania się” przed sprzedawcami pragną pokazać, „kto tu teraz 

rządzi”. Jednakże, dziś sprzedawca musi przyjąć takie zachowanie z pokorą, nie ma mowy 

o kłótniach z klientami. Jeżeli kupujący ma jakieś pretensje, odsyła się go to kierownika 

Samu.   

Jest to praca ciężka jeżeli chodzi o psychikę, no to na pewno. Klienci są różni, 

są nieprzyjemni, w większości traktują sprzedawcę z góry, „klient nasz pan”, (...) a 

my nie podochodzimy do klientów w ten sposób, że ty przyszłeś tylko kupić i nic 

więcej. Chcielibyśmy, żeby klienci nas tak samo traktowali, jak zwykłego człowieka. 

(...) Tylko wchodzi i od razu już na „nie”, wszystko jest na „nie”. To jest zły, 

niedobry, źle popatrzył, źle podał, źle ustawione, wszystko wina sprzedawcy. Są tacy, 

no ale to trzeba po prostu obrócić w żart, albo po prostu się całkowicie nie odzywać. 

(Pani Irenka) 
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Nieraz są takie momenty, że aż się człowiek trzęsie. O byle co, a tak potrafią 

człowieka zdenerwować. Nastawiona jesteś: mnie nic nie ruszy, mnie tam nic nie 

stresuje, ja na wszystko jestem odporna, wszystko już widziałam – nie! Jest taki 

nieraz moment, że ktoś przyjdzie i tak ci szpilę włoży, że człowiek się nie może potem 

pozbierać, naprawdę jest tak. Ale to szybko mija, są takie momenty. Nieraz o 2 grosze 

to od różnych cię nawyzywa, bo nie chcesz wziąć 2 grosze. Mamy pełno bilonu, bo 

my dostajemy bilonu codziennie po 300 zł, a nigdy nie mamy 10-tek, nigdy, bo zawsze 

przychodzą rozmieniać, wie pani. To mówię: „ja dziękuję za drobne”, bo mam pełno 

tych drobnych, kto to będzie liczył pod koniec dnia, mi się spieszy, to jest wszystko z 

tym związane, prawda? No to dziękuje za te drobne, a ten o 2 grosze: „o ty taka, nie 

taka, ty nie chcesz ode mnie 2 grosze? Ja pójdę do kierownika, do prezesa!”. O 

Matko Boska, szok! Normalnie przyszedł, mnie nawyzywał, są takie osoby, które 

potrafią ci po prostu tak wyssać krew, ale... może aż tak dużo nie jest takich osób, ale 

są, przychodzą. (Pani Iwonka) 

W trakcie badań przekonałam się, że praca w handlu jest ciężka między innymi ze 

względu na wzmożony kontakt z ludźmi. Żeby być dobrym handlowcem trzeba się znać na 

psychologii, osoba niecierpliwa, nerwowa nigdy nie będzie dobrym sprzedawcą. Na różne 

nieprzyjemności ze strony nieuprzejmych klientów narażone są głównie kasjerki, ale 

często potrafią one wyczuć, że mają do czynienia „z gotową do wybuchu bombą”.  

To znaczy, jak widzę, że dana osoba jest zdenerwowana i takiej zaczepki 

szuka, to wtedy jestem inaczej nastawiona: od razu „proszę”, „dziękuję”. Na 

przykład, jest taka sytuacja u nas na kasie, że są te małe koszyki i jest tak napisane, 

żeby klient kładł towar na taśmę, bo jak ja bym to wszystko wykładała – te soki po 2, 

albo po 3 litry – to ja już tu kiedyś miałam taką gulę na ręku, już miałam iść do 

lekarza. No, nie zdołasz tego wszystkiego przełożyć przez te 8 godzin. Mówię: 

„proszę wyłożyć towar na taśmę”, ale jak klient zdenerwowany, to wtedy człowiek 

nawet nie chce tej gęby otwierać i sam to wtedy wszystko liczy. To wtedy klientka już 

jest zadowolona, bo tu jest przekładasz, tam jej zakładasz, a jak widzę, że ona jest 

zdenerwowana, to jeszcze „proszę”, „dziękuję”, „może pani przełożyć?”, to wtedy 

już tak łagodzę, łagodzę to, naprawdę. Bo inaczej to wydrze się na ciebie: „co pani 

robi? Makaron mi pani położyła nie na tą stronę!”, albo żeby pani broń Boże 

chlebka paczkowanego nie dotknęła, bo ona sobie życzy. Są tacy ludzie i to bardzo 

dużo. Na spożywczym sklepie jest najwięcej tych swołoczy, naprawdę najwięcej. O 

byle co się potrafią przyczepić. (Pani Iwonka) 
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Poza tym, jako klienci jesteśmy jeszcze roztargnieni. W Supersamie na porządku 

dziennym znajdowane są klucze do mieszkań, okulary, parasolki, dowody osobiste, 

portfele.   

Pewnie pani zauważyła, jak te starsze klientki nie mają siły, nie mają siły 

dosłownie, one są tak niemocne, a wszystkie laski w Supersamie zostawiają. Mamy 

zbiór lasek, no, wychodzą bez laski. Osoba, która się bez laski obyć nie może, to jak 

może wyjść bez laski ze sklepu, nie? I my zawsze się śmiejemy, że Supersam ma taką 

uzdrawiającą moc, że ludzie wchodzą chorzy, a wychodzą już zdrowi. A po kilku 

dniach – oj, a to parasol został, a to laska została – mówię: „proszę bardzo, proszę 

sobie wybierać, która pana?” – „no, ta” no i już. Pełno tego jest, gubią wszystko! 

Portfele – ile razy portfele ludzie zostawiają, to jest non stop! Biorą drobne, a grube 

ci zostawiają na kasie i to sporo banknotów, no to krzyczę do klienta: „proszę pana! 

Reszta!”. Albo towar, na okrągło towar zostaje. I leży tak ten towar godzinę, dwie, 

jak klient nie przychodzi, to się oddaje na wędliny, jak to jest wędlina, albo odstawia 

na półkę, jak to jest towar z półki. Dużo zostaje, zostawiają wszystko: pieniądze, 

portfele całe, torby całe! A później taki człowiek roztrzęsiony przychodzi: „a znalazło 

się?” – „no, znalazło się”. Jak my znajdziemy, to przy drugiej osobie zobaczymy, co 

tam jest. Musi być druga osoba, żeby ktoś nie powiedział, że wyciągnęłam coś, 

prawda? No, to pytam się klienta: „ile jest w portfelu?” – „100 zł”, a jest 180, to 

mówię: „niech się pan zastanowi, bo reszta jest dla mnie” – „no 100 zł” – „nie, jest 

więcej”. Ale nic nie bierzemy [śmiech], przecież nie możemy tego wziąć, to nieraz 

czekoladę nam zostawiają, dla nas kasjerek. Są tacy, co na Sam przychodzą na 

okrągło tu – a to czekoladki, a to cukierki, a to jakieś batoniki zostawiają. Także, 

mamy adoratorów i tak tego, przychodzą, przynoszą. A jak ktoś coś zostawi – torba, 

czapka, rękawiczka – wszystko się znajdzie, bo my to wszystko kładziemy na spód na 

tą kasę. Sporo jest takich osób, że normalnie pieniądze zostawiają, drobne biorą, 

grube zostawiają. Nieraz jest tak, że z tyłu leżą pieniądze – jak ja tak siedzę z przodu, 

to z tyłu leżą pieniądze. A nieraz poprawiam torebki na zakupy, bo tam na tym stoliku 

dużo zostaje, to zawsze leży dziesiątka pomiędzy tymi workami. Ale wiem, który klient 

ostatni płacił, to lecę za nim: „proszę pana, pan zostawił pieniądze!”. No, to dziękują 

mi, a nieraz, jak naprawdę coś cennego zgubią, a my znajdziemy, to kupują 

czekoladę, czy tam coś – „nie, musi pani to wziąć” – „nie możemy, my bez paragonu 

nie możemy tego wziąć, musimy mieć paragon” – „to ja paragon pani dam”, 

kombinują [śmiech]. Któregoś dnia znalazłam taką srebrną bransoletkę, chociaż 
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nigdy nic nie znajduję. Ja to jestem taka, że nigdy nic nie znajduję, a tu pewnego dnia 

patrzę – bransoletka leży srebrna, taka sztywna, taka ta twarda. Ach, założyłam na 

rękę, „dziewczyny, patrzcie, jaka mam piękną bransoletkę”. Ale za chwilę rozpiąć 

tego nie mogę! Mówię: Boże, przyjdzie klientka, a ja zdjąć tego nie mogę, jeszcze 

powie, że ja bransoletkę jej zabrałam, a na co mi ta bransoletka, jak ja biżuterii nie 

noszę? Ale jakaś koleżanka mi rozpięła, przychodzą takie dwie klientki: „czy panie 

nie znalazły bransoletki?”, ja mówię: „no, niestety... znalazłyśmy” [śmiech]. Była 

taka szczęśliwa, że tą bransoletkę znalazła, tak że fajnie. (Pani Iwonka) 

Te wszystkie rozważania nad zmianami w wymaganiach i zachowaniach klienta oraz 

nad sposobami sprostania tym rosnącym oczekiwaniom kupujących sprowadzają się do 

znalezienia odpowiedzi na właściwie dość proste pytanie: dlaczego ludzie cały czas 

przychodzą do Supersamu? Czemu pomimo wyższych cen i nie do końca może jeszcze 

„wyszkolonego” personelu klienci wybierają usługi tego leciwego sklepu „ze starymi 

nawykami”, a nie wybierają nowoczesnych i kolorowych supermarketów? A może 

odpowiedź jest bardzo prosta, może nie należy doszukiwać się żadnych głębszych 

przyczyn, może przychodzą tu, bo po prostu mają blisko? 

Przychodzą, bo lubią tu przychodzić.  Ludzie nie są zagłupieni. Przychodzą, 

bo wiedzą, że tu dostaną wszystko, wiedzą, gdzie co leży, ci właśnie starzy, który tu 

przychodzą. Oni nawet czasami przejeżdżają kilka przystanków, tak jak słyszę, 

przyjeżdżają tylko po to, bo tam nie pójdzie, tylko tu, bo to jest mój sklep. Tu lubi 

przyjść, tu pogada sobie, poplotkuje czasami [śmiech], spotka znajomych, no i po 

prostu spędzi czas. Mnie się wydaje, że to to... tak , to. Po prostu lubią, mają swoje 

sympatie wśród załogi, tego lubi, tego nie lubi. (...) Czują się tutaj, jak u siebie w 

domu i ta atmosfera przyciąga. I naprawdę, to jest warto nawet inwestować w 

atmosferę. (Pan Rysiek) 

 

Jest klient stały, taki, który przychodzi od ’62 roku, tutaj mieszkańcy 

okolicznych ulic – no to ci, to zawsze mają sentyment do Supersamu i zawsze traktują 

go tak, jak kogoś bliskiego. Takie miejsce, gdzie lubią przychodzić. I są takie osoby, 

bo ja często spotykam takie osoby, które na Bagateli na przykład mieszkają, to już 

człowiek z nimi rozmawia, jak z rodziną. Jak się zejdzie na dół, to pani Basia, pani 

Krysia i rozmawia się o rodzinie, bo to jakby wzrastało z człowiekiem. Tak się 

familijnie robi. (Pani Bożenka) 
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Wydaje mi się, że te opinie dużo wyjaśniają, może faktycznie oprócz tego, że 

jesteśmy kłótliwym i wymagającym narodem, to po prostu jako klienci jesteśmy również 

sentymentalni? Być może to właśnie dlatego wielu spośród klientów Supersamu 

przychodzi tutaj, a nie gdzie indziej, gdyż do charakteru tego sklepu – nawet ze wszelkimi 

niedociągnięciami – zdążyło się już przyzwyczaić i w jakiś sposób przywiązać. Nawet, 

jeśli nie wszystko jest w 100% w porządku, to stały klient może poczuć się tutaj jak u 

siebie. Pracownicy mówią: „robi się rodzinnie”, a przecież w każdej rodzinie zdarzają się 

awantury i konflikty, prawda? Wydaje mi się, że kluczem jest fakt, że tu w Supersamie 

klient po prostu nie czuje się obco, czuje, że ktoś okaże mu zainteresowanie, że jak złoży 

reklamację, to będzie ona wysłuchana, że nie pozostanie tu anonimowy. I że nie zostanie 

oszukany. 

Ile razy mamy, mam dużo stałych klientów, którzy mówią, że lubią tu 

przychodzić, że tu nie oszukają klienta – tak mówią ogólnie. No, towar jest dobrej 

jakości, świeże wszystko, to trzeba przyznać, no i, to muszę pani powiedzieć, że 

przypuśćmy, jak tu pieniążki rozmieniają, że tu są sprawdzone i że nie dostają 

fałszywych nominałów – bo my mamy różne takie aparaty, każda kasjerka ma 

długopis czy coś i sprawdza. Także tu idą spokojnie i mogą dalej obracać tą gotówka, 

bo mają pewne, że tutaj nie dostaną fałszywego. (Pani Zosia) 

To, co jedni krytykują, dla innych jest bardzo ważne. Dla młodszego klienta ważna 

jest nowoczesność i drażni go to, co zostało z przeszłości. Jednakże to właśnie te 

pozostałości i przyzwyczajenia mają bardzo duże znaczenie dla starszego, 

sentymentalnego klienta. I dlatego to właśnie oni wybierają usługi Supersamu.   

Kiedyś przebywając na sali handlowej zaobserwowałam taką scenkę: starsza klientka 

pyta sprzedawcę, czy Supersam będzie otwarty 1 listopada – akcja dzieje się przed dniem 

Wszystkich Świętych. Na to sprzedawca – również starszy pan – odpowiada z przykrością, 

że niestety, ale to jest jednak święto i sklep będzie tego dnia zamknięty, oferując jednak 

dłuższe godziny pracy w przeddzień, żeby klienci mogli zdążyć z wszystkimi zakupami. 

Na to klientka – z uśmiechem na ustach: „widzi pan? Tutaj to się szanuje, że to jest święto, 

że ludzie idą na groby, a nie na zakupy, a w tych wielkich? Wszystko pootwierane! Ale 

panie! To są Niemcy! Oni tam święta nie uszanują!”. Rozbawiła mnie ta scenka bardzo, ale 

pomyślałam, że coś w tym musi być, że ci starsi ludzie bardziej solidaryzują się ze 

sklepem, który – choć zamknięty w tym szczególnym dniu – pozostaje dla nich bardziej 

polski i bardziej ich, bo szanuje ich przyzwyczajenia i uczucia. Okazuje się zatem, że 
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nowoczesność nie jest ważna dla każdego – dla lwiej części klientów Supersamu ma 

znaczenie właśnie to, że pewne rzeczy się tu nie zmieniły. 

Bardzo często przychodzą klienci, którzy mówią, że od początku robią tu 

zakupy. Chyba ma znaczenie fakt, że tu się w ogóle nie zmieniło, dużo takich klientów 

przychodzi, którzy mówią, że tu się nie zmieniło, że od dzieciństwa tutaj przychodzą, 

naprawdę dużo jest takich klientów. Przeważnie są to takie starsze osoby, które od 

początku przychodzą do Supersamu. (Pani Iwonka) 

No i właśnie ta rodzinność, to, że „tu sobie można pogadać”, poplotkować, czasem 

poużalać się, gdy nie ma komu innemu – taką atmosferę lubią klienci. 

Klienci nas znają, znają nas, często rozmawiamy, nawet o prywatnych 

sprawach rozmawiamy. W innym sklepie tak sobie pani nie porozmawia z kasjerką, 

czy sprzedawcą , każdy tylko tak: „niech się lepiej facet odczepi i niech sobie idzie”, 

a tutaj nie, tutaj są klienci, którzy przychodzą, z nami rozmawiają, opowiadają o 

swoich prywatnych sprawach. Dużo klientów znamy, nawet nie podnosząc głowy po 

głosie poznajemy klientów, bo przychodzą codziennie, czasami nawet 3 – 4 razy 

dziennie przychodzą, to się ich już po głosie poznaje. Nawet nie trzeba głowy 

podnosić, żeby wiedzieć, kto to stoi. Także, bardzo jest sympatycznie. (...) Są tacy 

klienci stali, to my już znamy całe ich historie, wszystko opowiedzą, co w domu, co u 

nich, naprawdę są tacy, co całą historię już znamy.  (Pani Iwonka) 

 

Zwłaszcza starzy klienci nasi, którzy tu mieszkają, co jeszcze przyjeżdżają 

niektórzy z dołu, tu, czy tam daleko z Mokotowa, „nie ma, jak w Supersamie” – są 

tacy, klienci, co tak mówią. (Pani Danusia) 

Dzisiaj każdy klient ma duży wybór, może sobie znaleźć taki sklep, w którym pakiet 

usług najlepiej będzie odpowiadał jego oczekiwaniom. Myślę jednak, że od tego, czy to 

będzie mały sklepik osiedlowy, Społemowski „Sam za grosik” czy nowoczesny 

hipermarket, ważniejsze jest samo uświadomienie sobie istoty możliwości tego wyboru – 

możliwości, której nie mieli nasi rodzice. To dobrze, że potrafimy domagać się swoich 

racji – płacimy przecież, więc wymagamy, jednakże czy to trochę nie jest strata czasu 

wykłócać się o 5 groszy korzystając z „pozycji klienta”? Myślę, że chyba tak, jak 

sprzedawcy muszą się cały czas szkolić by nas dobrze obsługiwać, tak samo my jako 

klienci musimy się jeszcze trochę pouczyć „normalnie kupować”. 

Proszę państwa, a czy wiecie chociaż, jak się normalnie kupuje jeszcze? 

Pamiętacie to, czy nie? Nie pamiętacie? Oj, to trzeba was nauczyć, ludzie, od 
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podstaw. Musicie się nauczyć normalnie kupować, bo to, słuchajcie, nie wiadomo, no 

– za rok, dwa, może znowu będziemy normalnie kupować. (Kabaret Tey, 1980) 

 

 

3.7   Problemy 
 

Praca Supersamu to nie tylko wspomnienia „ciekawych czasów”, tłumów klientów, 

wycieczek ciekawskich. W ciągu 42 lat pracy sklepu jego załoga musiała stawić czoła 

wielu mniejszym i większym kłopotom. Właściwie można powiedzieć, że przez cały okres 

działalności kierownictwo musiało intensywnie myśleć nad rozwiązaniem różnych 

problemów – najpierw związanych z szukaniem towaru, potem z nadmiarem kupujących, a 

w międzyczasie – ze starzeniem się budynku. Przełom gospodarczy nie rozwiązał w 

cudowny sposób wszystkich kłopotów, tylko zmienił ich charakter, dziś bowiem Supersam 

musi się martwić o przetrwanie. Jakaż to jest ogromna ironia losu – przez wiele lat sklep 

borykał się ze zbyt dużym i obciążającym zainteresowaniem, a dzisiaj robi wszystko, żeby 

tego klienta do siebie przyciągnąć.  

Konkurencja jest wielka, te wielkie hipermarkety stawiają na okrągło coraz to 

nowe, tam ludzie idą i ja im się wcale nie dziwię, że tam ludzie idą, bo po prostu 

każdy w kieszeni ma nie dużo, więc tylko szuka tych złotówek, żeby było taniej. I z 

tego tytułu odpływają ludzie od nas, odpływają, bo jak pojedzie do dużego sklepu, to 

sobie kupi i to, i tamto, i dziesiąte i to sobie do domu na cały tydzień czy na dłużej 

nawet sprowadzi, i ma. I ma tam na tym zarobku 10, czy 12 czy 20 zł, trudno mi 

powiedzieć, ale coś tam na pewno. (Pani Jadzia) 

 

Mało klientów, brak klientów to jest najważniejszy problem w tej chwili, 

prawda, bo obroty spadają, towar jest, a klientów mamy mało. Mało mamy klienta 

przyjezdnego. (Pani Danusia) 

Właściwie kłopoty zaczęły się w drugiej połowie lat 90-tych. Wcześniej Supersam 

był zawsze w doskonałej kondycji finansowej. W Publikacji Jubileuszowej wydanej z 

okazji 20-lecia możemy przeczytać, że właściwie od momentu powstania Supersam 

corocznie uczestniczył we „współzawodnictwie pracy za osiągane wyniki ekonomiczne i 

gospodarność” w Stołecznym Zjednoczeniu Handlu i wielokrotnie zajmował czołowe 

miejsca, a kierownictwo zyskiwało uznanie i szacunek w środowisku. Operatywność i 
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determinacja w szukaniu nowych źródeł zaopatrzenia sprawiały, że właściwie z roku na 

rok obroty w Supersamie były coraz wyższe. Aż, nastała gospodarka rynkowa... 

...i zaczęło się nowe. Zaczęło się dużo sprowadzania towaru, wie pani, pełne 

półki. Też wtedy do nas klienci przychodzili, bo to jeszcze nie było tych 

supermarketów, one w zasadzie powstały tak około ’95 roku. A tak, jak myśmy 

dostawali dużo towarów, to rzeczywiście mieliśmy dużo klientów. Mieliśmy wysokie 

obroty, dopiero potem, jak te supermarkety powstały, to te obroty zaczęły spadać. Z 

roku na rok są te obroty niższe. Jedno, że ludzie nie mają pieniędzy, nie mają pracy, 

to też się ograniczają, ale przez te markety u nas spadają też obroty. Średnio dzienny 

obrót to jest 80, w piątki, soboty – 100 tyś. zł spożywczy sklep. Kiedyś to było więcej, 

w piątki, soboty to było 140, 150 tyś – wtedy to było na miliony. 150 milionów, 200 

milionów – to były obroty. A teraz już te obroty spadają, już jest inaczej. (Pani 

Marysia) 

W ciągu roku można zaobserwować pewnego rodzaju cykliczność obrotów. 

Najtrudniejszy jest pierwszy kwartał, kiedy to klienci są dość oszczędni po dużych 

wydatkach Bożonarodzeniowych. Sytuacja poprawia się przed Świętami Wielkanocnymi, 

ale raczej nie na długo. W lecie obroty też nie są wysokie – część klientów wyjeżdża na 

urlopy, znikają studenci z pobliskich akademików. Najlepszy jest ostatni kwartał, którym 

„nadrabia się” całoroczny budżet. Generalnie jednak raczej utrzymuje się tendencja 

spadkowa obrotów, a to pociąga za sobą konieczność starannego prześwietlania kosztów. I 

to właśnie na nich przede wszystkim skupiona jest dziś uwaga kierownictwa. 

Największym problemem są koszty. Ponieważ to jest bardzo duży Dom 

Handlowy o powierzchni ponad 5,5 tys. metra kwadratowego, są instalacje grzewcze, 

elektryczne, wodociągowe, te wszystkie chłodnie, i tak dalej – to jest bardzo 

kosztowna rzecz. (...) Wywóz śmieci – cholernie dużo kosztuje wywóz śmieci. Więc to 

wszystko w sumie – koszty są bardzo duże. (...) My za ziemię bardzo dużo płacimy, 

płacimy 180 tys. zł rocznie, bardzo dużo, to są bardzo duże koszty i my chcemy to po 

prostu zminimalizować, żeby były mniejsze. (Prezeska) 

Z dzierżawą gruntu przez Supersam wiąże się ciekawa historia. Swojego czasu 

okazało się, że to nie konkurencja jest dla Spółdzielni najgroźniejsza, ale władze 

dzielnicowe. Kiedy Supersam wydzielił się z WSS Mokotów w 1991 roku – 

przemianowanej wówczas na Mokpol, otrzymał część majątku i prawo użytkowania 

gruntu, na którym stoi obiekt. Prawo to stało się przysłowiową kością niezgody między 



 120

Supersamem a Urzędem Dzielnicy – Gminy Warszawa – Mokotów. „Wojna o ziemię” 

trwała aż cztery lata.  

Na wniosek Supersamu o potwierdzenie prawa do użytkowania gruntu 

złożony w 1991 r., urząd odpowiedział decyzją o umorzeniu tego prawa. 

Motywowano to tym, że uprzednio prawo przyznano WSS – Mokotów, a więc 

spółdzielni, która już nie istnieje. Fakt, że WSS – Mokotów i Mokpol to jedna i ta 

sama spółdzielnia urzędników nie przekonywał. (Kurier Spółdzielczy, Nr 14/15 z 

31.08.1995) 

 Decyzja gminy o umorzeniu prawa Supersamu została z kolei uchylona przez 

Prezydenta m.st. Warszawy, a sprawa przekazana do kolejnego rozpatrzenia. Ten fakt 

zainicjował istną lawinę pism, które przez następne trzy lata krążyły między gminą, 

Supersamem, a Prezydentem miasta. Istotna zmiana nastąpiła dopiero w maju 1994 roku, 

kiedy to między nowymi władzami dzielnicy a Supersamem nastąpiło podpisanie aktu 

notarialnego przyznającego Spółdzielni prawo wieczystego użytkowania gruntu na 99 lat. 

Uregulowanie sytuacji majątkowej pozwoliło na wydzierżawienie baru Frykas 

McDonaldsowi, a następnie firmie „Świat Dziecka”. Okazało się jednak, że nie jest to 

koniec kłopotów. 

Kiedy to było – w zeszłym roku, albo 2 lata temu, że gmina sobie taki 

chorendalny ten czynsz wymyśliła, że praktycznie kwestia istnienia była – być albo 

nie być – albo zmniejszą, albo my się będziemy zwijać, bo my byśmy po prostu nie 

dali rady zapłacić takiego czynszu, takiego podatku gruntowego. (...) Nawet nie 

wiem, jak to było dokładnie, prawdopodobnie to były obliczenia z sufitu wzięte. (Pani 

Jadzia) 

Okazało się, że w 1996 roku Urząd potraktował wolno stojące na terenie spółdzielni 

pawilony ajencyjne jako targowisko i kazał sobie sowicie płacić z tego tytułu. W styczniu 

1997 roku zarządowi Supersamu przedstawiono nową wycenę gruntu, który został uznany 

przez biegłego za bardzo atrakcyjny. Nowa wycena to przeszło 285 tys. zł (Społem, 1997, 

s.9). Do takiej kwoty właśnie wzrosła ze 117 tys. zł opłata za czynsz. Zarząd Spółdzielni 

jednak łatwo się nie poddał. 

Mecenasowa to wzięła i tam chodzi po urzędach i rozmawia z nimi, bo my, 

powiedzmy, część tej strony, z której jest McDonald, to jest nasze, a z drugiej strony – 

tam, gdzie podjeżdżają samochody, jest urzędu. I myśmy chcieli za to, co nam zabrali 

przystanek, bo oni tam robili część tych wyjazdów, podjazdów i tam nam część 

zabrali tej ziemi, więc żeby nam dali tą drugą część. I to aż musiało przejść przez 
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województwo, czy przez powiat – już nie pamiętam, i to tam ugrzęzło. W związku z 

tym, myśmy się tego doczepili i do urzędu wysłaliśmy pismo, że płacimy o tyle mniej i 

oczekujemy rozstrzygnięcia sprawy. I tam mecenasowa chodzi, tam gdyba i tam 

nawiązuje kontakty z tymi urzędnikami, ale to są oporni ludzie, oporni ludzie bardzo, 

ale mam wrażenie, że oni w końcu to załatwią, że oni nam oddadzą tą drugą część. 

Bo to były pisma, i tak dalej, zobowiązania, myśmy się na to zgodzili, wyszliśmy 

naprzeciw urzędowi, więc uważam, że to samo powinno być przez nich załatwione. 

Zobaczymy, jak to tak dalej będzie. (Prezeska) 

W momencie przeprowadzanych badań sprawa nadal nie była rozwiązana, a czynsz 

za użytkowanie gruntu wynosił 180 tys. zł. Oczywiście, cały czas jest to ogromna kwota. 

Zatem w sytuacji, w której obroty nie wzrastają, Supersam stara się szukać wszelkich 

sposobów obniżenia kosztów. Najłatwiej zacząć od redukcji zatrudnienia. 

Jak pani wie, wszyscy dążą do tego, żeby zmniejszać to zatrudnienie, bo 

koszty coraz większe, bo są koszty, których my nie jesteśmy w stanie no, jakoś wziąć 

w ryzy. Na przykład za prąd, za wodę, za dzierżawę gruntu, za inne te podstawowe 

rzeczy, podatki – to są rzeczy do nas niezależne, my musimy zapłacić to, bo inaczej to 

wie pani, wyłączą, albo co tam innego i zabawa byłaby skończona. My na to sobie 

pozwolić nie możemy przecież. (Pani Jadzia) 

Sytuacja jest jednakże o tyle dobra, że Supersam ciągle odnotowuje zysk i nie ma 

konieczności zaciągania kredytów. 

Nie mamy start, na razie jedziemy na plusowych wynikach (...) Procentowo 

[zysku] to my mamy kochana... no, powyżej 1 % mamy, ale trudno tak powiedzieć, bo 

wie pani, jak się słyszy, to te wszystkie wielkie, to oni na minusie jadą, tak! Ja 

słyszałam, że jak 0,1 % zysku, to jest dużo. Ale o jest taka ironiczna uwaga, bo oni po 

prostu tak manipulują, żeby nie wykazywać zysku po prostu, żeby nie płacić podatku. 

(...) Jeżeli chodzi o finanse, to my jak na razie jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że nie 

mamy żadnych kredytów, jak na razie. Także, żadne raty, procenty, na razie dajemy 

sobie radę bez kredytów i oby jak najdłużej. I oby obroty były, bo to najważniejsze.  

(Pani Jadzia) 

Poza sferą ekonomiczną jest jeszcze jeden obszar, w którym Supersam miał 

problemy kiedyś i ma je również dzisiaj. Chodzi o kłopoty, jakich przysparzają nieuczciwi 

klienci – mianowicie kradzieże. Sklep zawsze był doskonałą pożywką dla złodziei, na 

których szczególnie narażona jest samoobsługa.  W Supersamie był to duży problem 
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zwłaszcza, kiedy na rynku występowały braki towarowe. Pomysłowość złodziei 

przechodziła czasem najśmielsze wyobrażenia pracowników. 

Na przykład, przychodzili tutaj tacy wyspecjalizowani panowie, ponieważ to 

była samoobsługa, wszystko było samoobsługowe, alkohol również, to sobie 

przeklejali metki, etykiety z octu na spirytus i kupowali ocet. No, to też mi utkwiło w 

pamięci, bo wtedy taki gang złapali takich chłopaków, którzy to robili. Identyczne 

butelki były od octu i od spirytusu – tak, takie to siermiężne było kiedyś na początku. 

Spirytus był traktowany jako ocet i łatwo było robić takie numery. (Pani Bożenka) 

 

O tak, tak [śmiech]. To niestety Polak potrafi - ukraść. W każdej mierze, z 

każdego kąta, w najróżniejszy sposób, pomysłowy, jeżeli chodzi o to, to ma pomysłów 

wiele. Potrafił przechylić się przez ladę i wyciągnąć. Zawsze są lady duże, trzymało 

się też towar pod ladami, wiadomo, że nie wszystko na półkach, tylko pod ladami też 

trzymał człowiek. Więc potrafił się położyć na ladzie i wyciągnąć. Potrafił gabloty, 

które są niby zabezpieczane, gdzieś tam znaleźć dziurkę w tej szybie i jak on to 

wyciągnął, dziurka mała, a jak ta butelka mu wyszła, no człowiek się zastanawiał, ale 

potrafił. Także skakało się [śmiech], po ulicy się biegało za takim złodziejem, no bo 

teraz bym się nie odważyła, ale kiedyś można było, bo ten złodziej nie był tak 

agresywny. W tej chwili jest to niebezpieczne, żeby gonić. (Pani Irenka)  

 

Nawet i z magazynów, ja też w chłodni takie szynki miałem na wesele i też mi 

ukradli. Do dzisiejszego dnia nie wiem, kto mi ukradł, kiedyś to kradli... Otworzyli 

chłodnię, i zamknęli kłódki, i do dzisiejszego dnia nie wiem, kto ukradł [śmiech]. Ach, 

to były lata, mój Boże. (Pan Heniek) 

Oczywiście, kierownictwo sklepu starało się zaradzić kradzieżom. Stopniowo 

wykształcił się specjalny personel, którego zadaniem było tropienie nieuczciwych 

klientów. Dzisiaj na Samie jest ochrona, ale według pani Danusi „oni łapią dużo mniej”. 

Myśmy mieli specjalnych inspektorów na Samie, gdzie ludzie chodzili a to z 

koszykami, a to fartuch, a to bez fartucha, jeden tak, a drugi tak, były osoby, które 

miały zacięcie szukania tego złodzieja. Naprawdę, bardzo dużo jest ludzi takich, 

którzy byli odpowiedzialni. (Prezeska) 

Okazuje się, że pomimo obecnego bogactwa towarowego sytuacja bardzo się nie 

zmieniła. Widać, zmiana systemu gospodarczego nie jest lekarstwem na nieuczciwych 

klientów, a złodzieje trafiają się w każdym ustroju. 
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Taką opinię słyszałem kiedyś – moja żona słyszała w tramwaju: „Idzie pani 

do Supersamu? O, tam sami złodzieje”. Były też takie opinie, no że w Supersamie, że 

okradziono ją tutaj,  „sami złodzieje” – to w tramwaju tak słyszała. Ale to już parę 

lat temu. Dokładnie jak i teraz, to samo jest! (Pan Heniek) 

 

Były też duże kradzieże w tym czasie, teraz też są kradzieże. Na bezczelnego 

kradną. Łapią niby tych złodziei, ale do pewnej sumy policja umarza później to 

wszystko, bo nie ma z kogo ściągnąć. Także kradzieże są, potrafi dojść do kasy, wziąć 

całe pudełko batoników, gumy, ładuje do kieszeni i ucieka, potem trudno go złapać. 

(Pani Marysia) 

Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to taka, że ludzie kradną z biedy – 

społeczeństwo biednieje, coraz więcej zatem złodziei. Jednakże z obserwacji pracowników 

Supersamu wynika, że najczęściej giną drogie towary delikatesowe. Czy takie zachowania 

wynikają zatem z biedy?  

Słodycze, wędlina, mięso, łosoś to jest taki artykuł, który... schabiczek, takie 

dosyć drogie rzeczy. Słodycze, bombonierki, nawet spore bombonierki. Są tam 

specjaliści, którzy czy te czekolady 300-gramowe – ile w rękę mu wejdzie, tyle 

schowa. Kawa! Kawa jest specjalność, nawet narkomanki sobie „biust” robią. 6 

słoiczków miała, taka była! 6 słoiczków kawy 100-gramowej. I to wybierają takie 

rzeczy, to co mogą za pół ceny, żeby jej się opłaciło sprzedać. (Pani Danusia) 

Czasem złodzieja udaje się złapać przy kasie, kiedy nieumiejętnie próbuje on jakiś 

towar „przemycić” w koszyku. Zdumiałam się, kiedy usłyszałam od jednej z rozmówczyń, 

że złodzieje zdarzają się także wśród ... klientów starszych wiekiem. 

Zdarzają się osoby, przeważnie starsze, które kradną, tak, starsze osoby... To 

znaczy, jak pani pewnie zauważyła, u nas nie ma żadnego zabezpieczenia przy 

kasach, nie ma żadnych bramek, żadnych piszczałek i koszyki są głębokie, a my 

siedzimy na takim poziomie, że koszyka praktycznie nie widać – tego dna. A nie ma 

też przechowalni, więc te torby stoją w tym koszyku i bardzo często, gęsto pod torbą 

coś jest, zawsze jest coś. No, nie zawsze, bo dużo klientów podnosi torby, bo wie że 

my to sprawdzamy, bo my musimy to sprawdzać, my w ogóle w obowiązku mamy to 

sprawdzać, koszyk musimy sprawdzić, więc mówimy: „proszę podnieść do góry tą 

torbę”. Bo potem wie pani, jak to jest, przyjdzie jakiś klient, powie, że nie policzyłam, 

ktoś coś usłyszy, powie „no co? Nie zauważyłaś?”. Może jakichś konsekwencji 

dużych nie będę miała, ale mogą być, prawda? Nieraz tak jest, że się przeoczy coś. A 
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jak biorę torbę do góry, to każdy cię oczywiście wyzywa od różnych: „co pani uważa, 

że ja jestem złodziej, albo złodziejka? Ja tu przychodzę tyle lat, nigdy nic nie 

ukradłem”, ale bach, podnosi torbę – jest coś. Naprawdę! Wtedy się tłumaczy, 

„przepraszam, przepraszam”, ale wie pani, „co mi po tym, że pan przeprasza, ja bym 

premię straciła przez pana”, prawda? Bym straciła prawie 250 zł, nie? Także, wie 

pani, to są takie sytuacje, nieraz coś mi tam przemknie, nieraz normalnie przechodzą 

z towarem, towar mają nawet w koszyku, część wyłożą, a część nie. Są czasami takie 

dni, że no naprawdę przyjechał, przeoczył, ale ty masz obowiązek to zobaczyć. No, 

sporo takich starszych osób jest. Są i złodzieje, kierowniczki to już ich znają na 

pamięć wszystkich, bo to są już stali „klienci” (...) Ile razy jest tak, że przez kasę 

przychodzi osoba, która ma coś i my zatrzymujemy to. Później siedzi na komisariacie 

i jest cała afera: co ukradł, kiedy ukradł, jak ukradł. Nieprzyjemności duże są z tym 

związane, bo to jednak trzeba jechać i to wszystko opisywać. Ale są, dużo gum do 

żucia nam kiedyś znikało, normalnie całe zgrzewki, co są, całe te paczki, ale to raczej 

dzieciaki takie po 15, 16, 17 lat. A teraz są takie zabezpieczenia, pani prezes 

zażyczyła sobie zabezpieczenia na te gumy, to teraz trochę trudniej jest wynieść, 

chociaż któregoś dnia jedna dziewczyna, mówiła, że 18 lat ma, to ukradła 2 zgrzewki 

tego, tych gum. Jakoś wyjęła, chciała wyjść, ale kasjerka ją zatrzymała, gdzieś to 

sobie tam włożyła. Później uciekła temu ochroniarzowi, on krzyczał „stój, bo 

strzelam!” i w końcu stanęła, jak wryta i takim sposobem ją złapał. Ze sklepu uciekła 

dosłownie [śmiech]. A taka babcia na początku mówi, że ona zapomniała o tym, że 

schowała do torby, a potem mówi, że ona jest stara i nikt jej nic nie zrobi – o tak! 

Często tak jest: kto jej co zrobi, przecież ona jest stara? [śmiech] (Pani Iwonka) 

Jeśli za zaginiony towar nikt nie płaci, w czasie remanentu odnotowuje się na Samie 

manko. Okazuje się, że był to w Supersamie bardzo poważny problem, o którym nie 

można było przeczytać w gazecie. O tym się raczej nie mówiło. 

Manka były. I to grube manka! Tutaj jak taki tłok wpadł, to tam ... solidny to 

był solidny, a drugi to tam do kieszeni. Upilnuje pani? A chodziła taka granda 

łobuzów, że jeden drugiego pilnował: „Uważaj tam!”. Tak było, ja pamiętam, że jak 

te manka były to rodzina cała przychodziła do kasjerki, a to było już nagrane, a 

kasjerka wybijała, bo nie było tych czytników, jak teraz są, tylko chlebek, czy 

bułeczki, a reszta szybko do torby. (...) Jak przychodziła cała rodzina, to było to 

powiązane z kasjerką. (Pan Heniek) 
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Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy – problem mank to zasługa nie tylko nieuczciwych 

klientów, ale także pracowników. W trakcie wywiadów był to raczej temat tabu, jedna z 

rozmówczyń wręcz zaprzeczyła, że sklep borykał się z tym problemem. 

Nie, my żeśmy nie mieli żadnych mank, my pracowaliśmy bardzo dobrze. 

(Pani Danusia) 

Jednakże, ten problem w Supersamie był, a nasilił się zwłaszcza w latach 70-tych. O 

mankach i mającej na celu ich wyeliminowanie wewnętrznej kontroli opowiedziało mi 

tylko dwoje pracowników. Pan Heniek wypowiadając się na ten temat odruchowo ściszył 

głos i nerwowo rozglądał się dookoła, jak gdyby chciał powiedzieć „ściany mają uszy”. 

Zaczął od tego, że w sklepie pracowało wiele nieuczciwych osób, których nie interesowało 

sprawne funkcjonowanie ich miejsca pracy, a jedynie ich własny interes. 

O towar, to tak nie dbali, tylko aby ukraść. To starzy byli, cwaniaki, to tylko, 

aby ukraść. U mnie kradli na pracowni, to człowiek nie wiedział. To wszystko było 

zgrane: tu co tutaj była ta pralnia, tam wychodzili do ubikacji i wyjmowali. Nie było 

żadnego tropu. (...) Tak, stąd te manka, bo każdy miał dar... i rodzinę, bo było ciężko, 

to tam ukradł i koniec. To potem chwalili Supersam, bo im było dobrze. A później 

śrubka, śrubka, śrubka... połowę ludzi poszło. Kontrola – ciach, to już pamiętam - w 

torebce, ba, w majteczki kładli, no! Bo kiedyś nie można było kontrolować wewnątrz, 

tylko torebkę. Różne były sposoby. (Pan Heniek) 

Skala problemu w pewnym momencie urosła do tego stopnia, że kierownictwo 

Supersamu postanowiło podjąć zdecydowane kroki. Ówczesny dyrektor, Bogusław 

Bronowski, oddelegował Prezeskę – już wtedy pełniącą obowiązki zastępcy dyrektora ds. 

handlu – do pracy na Samie Spożywczym. Jako nowy kierownik miała ona znaleźć 

przyczyny wysokich mank i wprowadzić zaostrzoną kontrolę i nadzór nad pracownikami. 

Opowiadając o swojej pracy Prezeska poświęciła dość dużo miejsca temu trudnemu 

okresowi. Leczenie tej „chorej” sytuacji zaczęło się od mozolnego diagnozowania sytuacji 

na Samie. Wiele osób straciło wówczas pracę. 

Zostawiłam ze starego kierownictwa tylko dwie osoby, (...) wszystkie z biur 

wzięłam osoby: z OTH wzięłam, z księgowości, finansowego wzięłam – osoby, które 

nie były związane bezpośrednio z handlem. No i weszłam tam, zrobiliśmy remanent i 

ja zrobiłam zebranie z jedną zmianą i z drugą zmianą, bo tam na dwie zmiany 

pracowali, i powiedziałam: „proszę państwa, ja tu zeszłam, żeby zrobić porządek. 

Nie wyobrażam sobie, żeby były jakiekolwiek manka. Będę pracowała od 6.00 rano 

do zamknięcia, żeby się zorientować, jak pracujecie, na kogo ja mogę liczyć, bo 
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przecież ja sama tego nie mogę osiągnąć, absolutnie, my musimy to razem zrobić i 

chciałabym, żeby to było zrobione uczciwie, prawidłowo, bez żadnych jakichś... Jeżeli 

ktoś będzie miał jakieś uwagi swoje, proszę bardzo, drzwi są u mnie otwarte i ze mną 

można rozmawiać. Ja bardzo proszę, żebyście się państwo dostosowali.” (Prezeska) 

Pracownikom jednak sporo czasu zajęło nauczenie się dyscypliny. Sytuacja była 

trudna – nałożyła się na nią ciężka sytuacja w handlu i kłopoty z zaopatrzeniem. A jak 

wiemy w Supersamie było tego towaru sporo, więc pokusa była duża. Prezeska twierdzi, 

że aż trzykrotnie miała do czynienia z „porządkowaniem Samu”. Był to trudny orzech do 

zgryzienia, gdyż przyznając, że występują manka, kwestionowało się pracę 

dotychczasowego kierownictwa Samu. Stąd też Prezeska spotykała się z ich oporem. 

Musiała jednak znaleźć sobie pomocników, którzy pomogliby jej wprowadzić ład w 

sklepie. 

Jak weszłam pierwszy raz do Samu (...) ta kierowniczka, która była tam, 

płacze, spazmy okropne, no ale nic. Poszłam tam, zrobiłam remanent, jedna ja, a ich 

troje, co starzy. Tu patrzę, tam patrzę, tu przeliczyłam, tam policzyłam. Miałam tam 

osoby, które ja znałam dobrze i wiedziałam, co mogę od nich żądać. Pamiętam, 

miałam panią Gienię, która była zastępcą i znałam ją dobrze, i mówię: „słuchaj, 

Gienia, ty musisz mnie tu pomóc, bo ja sama to ja tu nic nie zrobię, absolutnie mowy 

nie ma o tym, ty musisz na te newralgiczne odcinki patrzeć”. Bo przecież podjeżdżało 

masę samochodów, proszę panią, dawali towar, wozili wózkami, zabierali 

opakowania, a wśród tych opakowań i towar mógł wyjeżdżać. No i tu trzeba tworzyć 

kontrolę nad tym. I mówię do dyrektora: tu ktoś musi być na tej rampie. No, i przyjął 

takich emerytów, a jeden był taki emeryt, taki trzymał się dobrze, tak, pilnował jak 

nie wiem. On jeszcze na zebrania przychodzi teraz, bardzo dobrym członkiem 

Spółdzielni jest, bardzo mi pomógł wtedy. Tylko mu powiedziałam: tu masz patrzeć i 

pilnować. On mi wszystko mówił: kto, gdzie, ja wszystko wiedziałam, każde 

posunięcie znałam, który konwojent, jaki konwojent, jak coś się działo, to tam już szła 

ta Gienia i pilnowała. (Prezeska) 

Był to bardzo trudny okres, ale Prezesce udało się stworzyć dość rozbudowany 

system kontroli. Od tej pory dużo więcej uwagi poświęcało się zarówno i kupującym, jak i 

pracownikom. Prezeska wprowadziła wymóg zgłaszania przez klientów wnoszenia na 

teren sklepu towarów, jakie nabyli oni gdzieś indziej. W tym czasie zrezygnowano również 

ze sprzedaży wyrobów monopolowych w wolnym dostępie, gdyż często ulegały one 
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kradzieżom. Zmiany pojawiły się także, jeżeli chodzi o dokonywanie zakupów przez 

pracowników. 

Wprowadziłam, że wszyscy pracownicy musieli wpisywać, jakie pieniądze 

wnoszą, ponieważ zakupy były nie poprzez sklep, tylko zorganizowany był taki punkt 

sprzedaży dla pracowników. (...) Pracownik wchodząc robił sobie kartkę, dawał tam 

tą kartkę do mięsnego i tam robił sobie zakupy, i tam jego koszyk stał. Ona, jak 

schodziła z pracy, czy on, jak schodził z pracy, szedł do tego pokoju, wpłacał, bo była 

kasa, brał paragon, koniec. I szedł. Przed portiernią myśmy kontrolowali, 

ustawiałam kierownika czy tam sprzedawcę, kogoś zaufanego, żeby skontrolował: 

„proszę torebkę otworzyć”, torebki były otwierane – czego nie zrobi portier, 

otworzona była torebka, zobaczone było, tego. No, niestety, zdarzały się przypadki, 

nie mogę powiedzieć, że się nie zdarzały i te osoby były eliminowane. (...) Bardzo 

dużo się wyłapywało złodziei, bardzo dużo. Chowali po torebkach, po tym i kiedy to 

się wprowadziło, to rzeczywiście się zrobiło dobrą robotę.  (Prezeska) 

Prezeska opisała kilka sytuacji przyłapania pracownika na kradzieży. W całości 

przytaczam jedną z nich. 

Była taka sytuacja, była taka jedna sytuacja, która mnie bardzo... którą 

pamiętam. Dlaczego pamiętam: koleżanka moja, moja zastępczyni pierwsza, taka, z 

którą tam najbardziej współpracowałam blisko, ona była na dyżurze i ktoś jej 

powiedział, że ta osoba wzięła szynkę, za wszystko zapłaciła, a nie zapłaciła za 

ćwierć kilo szynki. Więc ta, nie mając powiedzmy tej rutyny, wie pani, w łapaniu, i 

tak dalej, a nie chciała tego nikomu powiedzieć, bała się po prostu powiedzieć 

komuś, więc zaczęła ją obserwować. Ta się zorientowała, że ona jest obserwowana, 

więc nie mogła wyjść, bo wiedziała, że ma to u siebie i musiała to, chciała to 

schować. I zauważyła, idąc do szatni na dół, że za nią idzie kierowniczka. To ona 

weszła do ubikacji i oczywiście wychodząc z ubikacji została sprawdzona. Nic nie 

miała. Co się stało z szynką – nie wiadomo. Proszę panią, ja przychodzę rano do 

pracy, dowiaduję się, zadzwoniłam do koleżanki, mówię: „słuchaj Basiu, co to tam 

było”, ona mi tam wszystko opowiada, że chodziła i chodziła, pół godziny za nią 

chodziła i nie mogła ją tego. No i ja przychodzę rano do pracy, ona pracowała po 

południu, proszę ją do siebie i mówię: „dzień dobry pani, pani siada. No chciałabym 

się coś od pani dowiedzieć na temat wczorajszego incydentu, ja sprawę bardzo 

dobrze znam, bardzo dobrze znam i wiem, co się stało z tą szynką, tak że bardzo 

panią proszę, żeby pani była uprzejma powiedzieć mi szczerze, bo jeżeli ktoś zrobi 
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źle, to nawet sąd bardzo bierze to pod uwagę, że się przyznaje i nie daje najwyższej 

kary, tylko daje tą niższą karę. Dlatego ja nie chciałabym zrobić pani krzywdy, ale 

też nie chcę, żeby pani mnie robiła krzywdę, bo pani mnie w tej chwili robi krzywdę. 

Jeśli ja takich pracowników miałabym więcej, to ja bym tu nie pracowała, ja bym 

była u pana prokuratora –  co się dzieje z tym sklepem, pani jest kierownikiem, od 

czego pani tam stoi i co pani robi w tym sklepie, że pani nie wie, co się dzieje u pani 

w sklepie? Więc, pani musi to wiedzieć, że u nas jest tak to zorganizowane, że każdy 

kierownik na każdym swoim rewirze bardzo bacznie obserwuje swoich pracowników. 

I potem jest to przekazywane do mnie i ja wszystko wiem, ja wszystko wiem, co pani 

zrobiła, jak pani szła, gdzie pani poszła. Więc ja proszę panią, żeby pani to 

powiedziała.” I ona się przyznała, przyznała się, że do ubikacji wrzuciła. Ja się na 

nią spojrzałam, wie pani, uśmiechnęłam się, od razu wiedziałam, że to tylko tak 

mogło być zrobione, bo jak ona weszła potem do tej ubikacji, to w ubikacji nic nie 

było, więc jedynie, że poszło tam. I ona się przyznała, zaczęła płakać, w ogóle 

przepraszać, i tak dalej, ja powiedziałam: „proszę pani, ponieważ to jest dosyć 

poważna sprawa, bo to było ćwierć kilo szynki i to koleżanki widziały, i to koleżanki 

powiedziały, tego ja nie mogę przepuścić, to musi pójść na zarząd i na zarządzie się 

rozstrzygnie”. (...) No i ona przyszła tam, płacząc, nie mogła mówić, i tak dalej, tam 

były różne sytuacje, przyznała się, powiedziała, że ja ją poprosiłam i że ona się 

przyznała, no i dyrektor powiedział: „pani wyjdzie, mu się tu naradzimy” – wyszła. 

No, więc doszliśmy do wniosku, że trzeba ją zwolnić, trzeba ją zwolnić po prostu, 

żeby ona nie była już wśród tych ludzi, żeby ci ludzie jednak mieli to ostrzeżenie, że 

jeżeli weźmie coś, to potem takie są konsekwencje. No, i przyszła z powrotem i 

dyrektor mówi tak: „proszę panią, ma pani dwie alternatywy: albo pani złoży 

wypowiedzenie, albo my pani damy wypowiedzenie. Ale my damy pani 

wypowiedzenie na miesiąc, a nie na trzy miesiące, dlatego że my nie możemy pani 

zatrzymać. Jeszcze pani dostanie urlop za ten rok”. Więc ona powiedziała: „nie, 

panie dyrektorze, ja chcę złożyć sama wypowiedzenie i nie chcę już urlopu (...) bo ja 

w tym gronie pracowników już nie mogę pracować. Ja sobie zdaję z tego sprawę, co 

ja zrobiłam, więc ja już z tego grona muszę odejść.” Napisała, odeszła. Więc, tak to 

się odbywało. (Prezeska) 

Nie wszystkie osoby jednak zwalniano – stopień kary zależał od wysokości 

przewinienia. Prezeska stwierdziła, że tylko poważne sprawy – kradzieże towarów o dużej 

wartości – trafiały „na wokandę”, jeżeli to było drobnostki, wtedy często sama 
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podejmowała decyzję. Kilkakrotnie podkreślała, że bardziej niż na ukaraniu winowajcy 

zależało jej na tym, aby on zrozumiał szkodliwość swojego czynu i jak lekkomyślnym 

czynem w tych niewesołych czasach jest kradzież grożąca zwolnieniem z jednego z 

niewielu dobrze zaopatrzonych sklepów.  

To znaczy, ja wyszłam z tego założenia, że nie sztuka dać komuś to zwolnienie 

za artykułem o kradzież, tam 42 czy jakiś, już teraz nie pamiętam – to nie sztuka jest. 

Sztuką jest wychowanie, jeśli to była drobnostka za jakieś tam grosze, to ja tą osobę 

dawałam w takie grono osób, chodziło mi po prostu o to, żeby te osoby ją troszeczkę 

przetestowały. I żeby ona zrozumiała, że ona pracuje dla siebie tutaj, bo jak myśmy 

nie wykorzystali ubytku, to ta kwota przechodziła na nas i ja robiłam premie, i on 

dostawał premię z tego tytułu. Także to była wartością dla człowieka bardzo dużą, 

dodatkowy pieniądz powiedzmy. I tak pomału, pomału, wprowadzało się porządek. 

(Prezeska) 

Oczywiście, wprowadzono także baczniejszą kontrolę nad samym towarem – 

zwłaszcza tym w magazynach oraz osobami, które miały do niego dostęp. Klucze do 

magazynów mogli posiadać jedynie zastępcy kierownika Samu, którzy mieli w obowiązku 

solidnie przypatrywać się pracownikom wynoszącym towar na stoiska. Pamiętajmy także, 

że Supersam otrzymywał duże ilości towarów z wymiany zagranicznej – nad tymi 

produktami „z importu” roztaczana była szczególna „opieka”.  

Przyszła dostawa z wymiany, trzeba było potworzyć kartoteki. Potem szło to 

do magazynu na Chodakowską. Tam mieliśmy dwa magazyny, tam był 

odpowiedzialny człowiek i tylko on mógł jechać po ten towar. Jak on jechał po ten 

towar, to mówiło się, co, ile ma wziąć, on jechał, brał, przyjeżdżał, brał drugiego 

kierownika – proszę mi sprawdzić, sprawdzili, przychodzili do kartoteki, wpisywali, 

że to zostało przywiezione z Chodakowskiej, że na Chodakowskiej zostało to i to. Jak 

remanent był robiony, to się jechało na Chodakowską i sprawdzało, czy te kartoteki 

odzwierciedlają stan w magazynie – wszystko się zgadzało. Takie kontrole były 

proszę panią – nie przepuściłam. Ale! Jak przyszedł wagon, to przychodziłam do 

dyrektora: „panie dyrektorze, ludziom trzeba dać jeść, dlatego, że ludzie nie będą 

tyle przez godzin pracować”. Brało się tam, proszę pani, kapustę, czy jakieś coś na 

gorąco, kiełbasa, herbata, jechało się tam do magazynu i tam pracownicy jedli. 

Myślało się o pracownikach, żeby oni nie byli głodni, bo jak przyszedł wagon, to już 

od rana do wieczora się pracowało na tym magazynie. Nim to się rozładowało, nim 

to się przyjęło, nim ten PIH [Państwowa Inspekcja Handlu] przyszedł, to wszystko 
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zatwierdził, nim to poszło do sprawdzenia, bo nie wolno było dać do sprzedaży, 

trzeba było dać do zbadania do Sanepidu, Sanepid dawał, że dopuszcza do obrotu 

handlowego i dopiero można było to dać do sprzedaży. Więc, ile to czasu upływało, 

żeby to wszystko dopilnować, to aż teraz mnie od tego głowa boli! [śmiech] To 

naprawdę była robota bardzo odpowiedzialna, mówię pani. (Prezeska) 

Prezeska wprowadziła również obowiązek przeprowadzania częstych remanentów. 

Przeprowadzane były one nie tylko na Samie, ale również we Frykasie i pracowni 

cukierniczej – wszędzie tam, gdzie pracownik miał do czynienia z towarem i musiał się z 

tego powierzonego mienia wyliczyć. 

Jak kiedyś miałem remanenty co miesiąc, to nieraz i świąt nie widziałem. 

Myśmy raz na miesiąc mieli remanenty robione. (...) Po remanencie przychodzili 

jeszcze następni, kontrolowali, czy ten remanent był dobrze zrobiony. Zaopatrzenie w 

surowiec... bo o takie rzeczy kiedyś było ciężko.  (Pan Heniek) 

 

Myśmy sobie wierzyli, ale myśmy się kontrolowali, i kto by nie szedł na urlop 

– na dłuższy urlop, bo jak krótki, to się remanentów nie robiło – ale jak na miesiąc 

szedł ktoś z kierowników, to robiliśmy remanent, żeby potem nie powiedzieli: „aha, 

bo mnie nie było, to ja tutaj nie jestem winna”. Czyli robiło się remanenty przy 

odejściu i przy powrocie po miesiącu urlopu. Każdy wiedział, że jest odpowiedzialny 

i tam nie było żadnych takich, że tam coś się dzieje. Myśmy byli w stosunku do siebie 

bardzo uczciwi, każdy tam, co miał, to mówił, ale to trzeba było nauczyć, wie pani. 

Trzeba było to prowadzić, bo człowiek sam by tego nie ogarnął, tam były milionowe 

obroty, milionowe obroty! (Prezeska) 

I powoli udało się tą samodyscyplinę na Samie wypracować. Oczywiście, kosztowało 

to wiele pracy i wysiłku, ale według Prezeski udało się pracowników „wychować”. 

Wiązało się to jednak z ogromnym stresem i wieloma godzinami w pracy. Prezeska 

wspomina, że gdy sytuacja powoli się ustabilizowała, część swoich obowiązków 

przekazała innej koleżance z działu handlowego. Mimo wszystko nie udawało się jej 

jednak wychodzić po 8 godzinach do domu. 

Naprawdę, to był taki stres psychiczny, że ja nawet nie przypuszczałam, że ja 

to wytrzymam. Ja dwa lata od 6.00 do 20.00 byłam, sama, 2 lata! I sama tymi ludźmi 

kierowałam, proszę panią, i tylko przyciskałam, przyciskałam, każdy odcinek 

przyciskałam. Tu się kierowniczka źle rozlicza – buch, kierowniczkę zabieram – 

płacze. „Ty nie płacz, tylko zdejmuj białe spodnie, zakładaj normalne robocze 
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spodnie i zasuwaj razem z pracownikami. Bo jak ty chodzisz w białych spodniach, to 

patrzysz, aby ci się białe spodnie nie ubrudziły, a nie patrzysz na pracowników, 

kochana moja Zosiu”. Zosia miała, czy jakoś – już nie pamiętam. I tak, co widziałam, 

że nieodpowiedzialna, to na inny odcinek, a ustawiałam sobie ludzi tak, żebym się 

mogła dogadać, żebym dowiedziała się, co jest, jak tam jest, bo to człowiek musi 

wiedzieć. (Prezeska) 

A jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? Czy w Supersamie nadal są manka? A może 

jednak nauka nie poszła w las?  

Teraz już nie ma mank, nie ma mank! Z prostej przyczyny: po pierwsze jest 

kontrola  w dalszym ciągu tak, jak była, teraz tak już pracownicy nie kupują, kupują 

bardzo mało, więc normalnie po zakończeniu pracy idzie sobie na sklep, bierze i 

normalnie płaci w kasie, wychodzi i skontrolowany jest tylko na portierni, kierownik, 

widzę, że tylko od czasu do czasu tam wychodzi i sprawdza, co pracownik kupił, 

także... towar jest zawsze przyjęty, przyjęty jest dobrze przez kasjerki, uczciwi są 

ludzie i nie ma mank, taka jest prawda. (...) A teraz takich rzeczy nie ma, teraz każdy 

idzie na przykład na śniadanie, bo jest pokój śniadań, to każdy ma obowiązek spotkać 

kierownika, poszukać kierownika i z paragonem – to wnoszę na stołówkę. I dopiero 

wchodzi na stołówkę, a wcześniej może go sprawdzić, czy on ma paragon i sprawdza. 

To oni wiedzą, że to jest kontrolowane. Także on nie przejdzie, kierownik tam sobie 

przedziera, czy podpisuje ten paragon, nie wiem, jak oni teraz tam robią i to jest 

kontrolowane. I to jest wspólne zabezpieczenie wszystkiego, co się dzieje w 

Supersamie. (Prezeska) 

Kiedyś zaobserwowałam, jak wygląda taka kontrola na portierni. Pracownik 

udostępnia portierowi reklamówkę z zakupami oraz pokazuje paragon. Z tego, co udało mi 

się zaobserwować ta kontrola ma charakter symboliczny, gdyż  portier rzadko kiedy 

spoglądał na rachunek, czy do siatki. Większą rolę, niż samo sprawdzenie, ma chyba fakt, 

że to może być skontrolowane, a pracownicy już się przyzwyczaili, że muszą pokazać, co 

wynoszą ze sobą ze sklepu. Widać natomiast, że uprawnienie portiera do kontroli bardzo 

podnosi prestiż osoby na tym stanowisku. Portier staje się kimś więcej niż tylko 

popularnym „cieciem” czy „odźwiernym”, pracownicy zwracają się do niego per „panie 

Zdziśku” czy „panie Staśku”, nie przechodzą obojętnie. Nawet gdy nie mają nic do 

skontrolowania zatrzymują się na chwilkę rozmowy, wymieniają pozdrowienia. Można 

odnieść wrażenie, że osoba na stanowisku portiera wszystkich zna i „dużo wie”. 
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Problemy, z którymi przyszło zmierzyć się załodze Supersamu mają różne podłoże – 

są to i kłopoty natury ekonomicznej, a także i społecznej. Można wyciągnąć nieśmiały 

wniosek, że chyba prościej jest zredukować koszty i znaleźć dodatkowe źródła funduszy, 

niż walczyć z ludzką niechęcią, nieuczciwością czy cwaniactwem. Jeszcze trudniej jest 

zasnąć wieczorem, gdy ponosi się za to wszystko odpowiedzialność. O tym jednak za 

chwilę.  

 

3.8  Odpowiedzialność 

 
Wiemy już, bez czego nie może funkcjonować żaden sklep – musi mieć towar, musi 

posiadać sprawną administrację, muszą także znaleźć się klienci, którzy ten towar kupią. 

Nie zapomnijmy jednak w tym wszystkim o najważniejszych bohaterach tej opowieści, 

czyli o pracownikach Supersamu. Mieliśmy już okazję zobaczyć, jak wygląda praca na 

Samie Spożywczym, jakie mechanizmy funkcjonują w administracji, z jakimi zmianami i 

problemami przyszło im się borykać. Natomiast teraz chciałabym, abyśmy poznali ich 

trochę bliżej – zastanowili się nad motywami, którymi kierują się w swojej pracy, 

podpatrzyli atmosferę, jaka panuje w sklepie, w pierwszej kolejności jednak chciałabym 

opowiedzieć o ciemniejszej stronie tej pracy, czyli o odpowiedzialności, jaką muszą 

ponosić oni za szereg decyzji podejmowanych każdego dnia.  

Rozpoczynając badania w Supersamie właściwie oczekiwałam wypowiedzi, które 

wskazywałyby na przerzucanie odpowiedzialności – choćby ze względu na PRL-owską 

schedę: nie, to nie moje, z tym problemem proszę do innego kierownika, ja odpowiadam 

tylko za mój odcinek pracy i nic więcej. Tymczasem, mój tok myślenia okazał się 

schematyczny i banalny, a większość rozmówców podkreślała, że ich praca jest 

odpowiedzialna i że odgrywają oni ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu. 

Ze słowem „odpowiedzialność” bardzo szybko wiąże mi się słowo „finansowa” i 

takie skojarzenia padały często w trakcie wywiadów. Z tym rodzajem odpowiedzialności 

borykają się każdego dnia osoby zatrudnione w dziale finansowym i księgowości.  Bez 

względu na okres i skalę działania sklepu mają one do czynienia z pieniędzmi, 

kontrolowaniem kosztów, a w obecnym trudnym okresie działalności z opiniowaniem 

pomysłów inwestycyjnych pod kontem „wytrzymałości” budżetu. Ich praca wymaga 

wzmożonej uwagi i skupienia, przestrzegania terminów i umiejętności chłodnej kalkulacji. 
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To są już pieniądze, to nie jest błąd w rachunku, czy tam na papierku, że ja 

tam sobie – ach, źle, to ja sobie przekreślę, podpiszę i poprawię – to już nie to samo. 

Więc tutaj już jest... A co poza tym – poza tym jeszcze i terminy nas mobilizują, bo za 

taki towar, jak jest dostawa, to trzeba w jakimś terminie umówionym zapłacić. Jak się 

nie płaci, to się płaci odsetki, a nie można tak, bo to pieniądze i nasze koszty wtedy 

są. (...) No, nie zdarza nam się to, nie mniej jednak, jak to w każdej jednej pracy, 

czasami coś przeleci, coś się zapomni, coś gdzieś się podepnie albo coś, ale to są 

bardzo rzadkie przypadki. Można powiedzieć, że takie rzeczy nam się tutaj nie mogą 

zdarzać, po prostu my tu mamy już na to wyczulone takie zmysły, żeby nam się to nie 

zdarzało, bo to jest pieniądz, nam potem brakuje pieniędzy na koncie. Nie można tak, 

trzeba pilnować tych terminów i trzeba odpowiednio dzielić te wydatki – dzisiaj to 

zapłacimy, jutro tamto zapłacimy, pojutrze następne, i tak dalej, bo przecież te 

pieniądze – to nie jest jakaś taka kupka wielka, z której można brać bez końca – ona 

jest ograniczona, a ograniczają nas obroty, to znaczy sprzedaż. Jeżeli klient przyjdzie 

do sklepu i kupi, to my mamy pieniądze, a jak nie kupi to my ich nie mamy po prostu, 

a za towar zapłacić trzeba. Jakiś zapas też zawsze musi być przecież, bo przecież nie 

może być sklep  z pustą półką, musi być trochę zapasu. Zawsze jest tak, że jeden 

wchodzi towar, drugi wychodzi i jest jakaś taka część nie naszego towaru, prawda, 

bo jak nie zapłacony, to jeszcze nie nasz. No, ale to wie pani, to taki ciąg jest po 

prostu, tak jak w życiu – od pensji do pensji, czasami a konto jakichś tam 

dodatkowych pieniędzy jakieś tam się plany robi i wydatki, ale to tak na marginesie. 

(Pani Jadzia) 

Administrowanie pracy tak dużego sklepu, jakim jest Supersam, bywa stresujące, 

zwłaszcza gdy w grę wchodzą częste kontrole. Poza rozbudowanym wewnętrznym 

nadzorem mającym na celu uniknięcie mank, sklep był i jest kontrolowany przez otoczenie 

zewnętrzne. Kontrolują dostawcy, którzy niejednokrotnie jako członkowie spółdzielni 

mają wpływ na decyzje zarządu, kontroluje także Państwo. 

Był taki okres, ja wiem, może z cztery lata temu, albo z pięć to było, że tutaj 

chyba z trzy razy pod rząd przychodziły kontrole skarbowe, ze trzy razy! Pierwsza 

kontrola była jak tylko wprowadzili podatek VAT, to chyba był ’94 rok, to dosłownie 

podatek był wprowadzony w lipcu – te stopnie, stawki podatkowe, a tu już w połowie 

sierpnia przylecieli z Urzędu Skarbowego na kontrolę. No i my się pytamy: „no 

panie” – takie były dwie panie i pan – „proszę pana, dlaczego akurat do nas? Nie ma 

pan gdzie indziej, na bazarze są, a u nas pan nie znajdzie błędu, chyba że to będzie 
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zwykły ludzki błąd” – nie, pod kątem jakiegoś przekrętu, czy oszukaństwa, czy 

czegokolwiek – tylko w tym, bo my tu mamy dokumenty, które są wszystkie do 

pokazania, które są i one są opisane, można poszukać według daty, według tam dni, i 

tak dalej. No, to nam wyraźnie powiedział: „a po co ja pójdę na bazar, jak ja wiem, 

że i tak tam nic nie znajdę, bo tam dokumentów mi nie pokażą żadnych?”. Więc, 

kontroluje się ludzi, o których się wie, że na dobrą sprawę oni są uczciwi, bo jak ja 

się pomylę o złotówkę czy o 2 zł, to jest tylko kwestia pomyłki, a tak to wiadomo, 

gdzie należy szukać tych grubszych pieniędzy, prawda? Ale było tak, że te kontrole 

tutaj chyba ze trzy z rzędu były i my też podejrzewaliśmy tutaj, że to może jakaś 

konkurencja chciała poślizgać się na nas, żeby po prostu nas stąd wyrugować. (Pani 

Jadzia) 

Poza poprawnością w sferze podatkowej i finansowej kontrolowany jest także obszar 

praw pracowniczych i warunków pracy, wobec tego kontrole pukają także do działu 

kadrowego. Jak powiedziała jedna z rozmówczyń, może praca w tym dziale nie jest 

związana z żadną bezpośrednią odpowiedzialnością finansową, ale wiąże się z wieloma 

zmianami w kodeksie pracy i koniecznością bycia „na bieżąco” ze zmieniającymi się 

przepisami.  

No, z Inspekcji Pracy kontrole były. (...) Po kolei akta, czy wybiórczo, no ja 

nie pamiętam, kiedyś był taki pan na kontroli, ale to jeszcze zanim ja zaczęłam 

pracować, to nawet herbaty zaproponowanej, czy wody się nie napił, usiadł, 

przekopywał akta bardzo dokładnie, właściwie no to każdy papierek trzeba było 

interpretować, dlaczego tak a nie inaczej. Nie wiem, jak to się wtedy skończyło 

dokładnie, tylko po prostu na zasadzie takiej, jak kiedyś była jakaś kontrola, no ale to 

akurat też byłam na jakimś szkoleniu tego dnia, także mnie ta kontrola ominęła, no 

ale wtedy wszystko wyszło bardzo dobrze, protokół był, nic się tam nie przyczepiali. A 

wcześniej była kontrola, no to też były tam zalecenia, że jakieś szkolenia BHP 

należałoby – takie okresowe, bo wstępne, to mamy BHP-owca. No jakichś większych 

tych, nigdy żadnej wpadki, przynajmniej za moich czasów nie było, jeśli chodzi o tą 

pracę. (Pani Grażynka) 

Myśląc o odpowiedzialności, nie sposób pominąć pracowników działu handlowego – 

zwłaszcza w dramatycznym dla zaopatrzenia okresie przełomu lat 70-tych i 80-tych. To 

właśnie na ich barkach spoczywało praktycznie „być albo nie być” sklepu, a pamiętajmy, 

że był to sklep wzorcowy, w którym nie mogło zabraknąć towaru. Stan zaopatrzenia i 



 135

organizacja sprzedaży były kontrolowane przez Państwo szczególnie w okresie, kiedy 

Supersam funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe. 

Wtedy była partia, partia miała wtedy najwięcej do powiedzenia. Jak czegoś 

brakowało, to zaraz krzyk był wielki: „jak to, w Supersamie nie ma?”, to wtedy 

dyrektor chodził i się tłumaczył. Wtedy było to jeszcze przedsiębiorstwo, więc to był 

dyrektor, tłumaczył się, dlaczego brakuje tego, dlaczego brakuje tamtego i tak dalej, i 

tak dalej. Także, były rzeczywiście kłopoty. (Prezeska) 

Warto zwrócić tutaj uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na ten silny nadzór ze 

strony Państwa. Kierownictwo wcześniej wspominało, że w prowadzeniu Supersamu 

miało „wolną rękę” i nie było nikomu podporządkowane. Nie jest to jednak całość obrazu 

– sklep może i miał wolną rękę w kontaktach z dostawcami i wszystko było w porządku 

dopóki na półkach był towar. Kłopoty zaczynały się, gdy jakiegoś asortymentu zabrakło. 

Wtedy szybko okazywało się, że Supersam jednak jest „komuś” podporządkowany.   

Mnie to bezpośrednio nie dotykało, ale – co tu dużo gadać – 

odpowiedzialność była olbrzymia, bo za, nie wiem, za niedowiezienie do sklepu 

pieczywa mógł polecieć, zostać odwołany dyrektor firmy, bo nie miało prawa 

zabraknąć pieczywa. To mój poprzednik mi kiedyś opowiadał, dyrektor Głowicki, jak 

był wzywany na dywanik do Ratusza na godzinę 17 czy 18 w sobotę wieczorem i 

okazało się, że zabrakło jakiegoś asortymentu. (Prezes) 

Po drugie, dotykamy tutaj obszaru drugiego rodzaju odpowiedzialności, o jakim 

usłyszałam w moich wywiadach. Chodzi właśnie o odpowiedzialność osób na 

poszczególnych stanowiskach, głównie kierowniczych. Proszę sobie wyobrazić presję, w 

jakiej oni musieli pracować – z jednej strony kłopoty z zaopatrzeniem, z drugiej rządząca 

partia wymagająca dużego asortymentu, z trzeciej tłum klientów szukających pożywienia. 

Kilkakrotnie słyszałam, jak bardzo ta praca była stresująca. 

Proszę pani, dlaczego stresy, bo jak braki towarowe występowały, więc tutaj, 

proszę panią, no trzeba było temu zapobiec. Tu trzeba było wyprzedzać pewne rzeczy 

i właśnie to wyprzedzanie było poprzez nawiązywanie kontaktów z ludźmi, bo samo to 

nie przychodziło, samo to nie przychodzi, tylko kontakt z ludźmi, także te wycieczki 

zaczęliśmy, tego – już to dawało człowiekowi: aha, supermarkety, musimy się 

organizować – buch, już zebrali się – jeden, drugi, trzeci, czwarty, każdy w swoim 

kierunku, i już, prawda, wszystko idzie w porządku, wchodziło się, były towary, nie 

było sprawy. Czyli trzeba było mieć ciągle wszystko na uwadze, żeby w odpowiednim 

momencie ruszyć tym sznurkiem, bo jak się nie ruszy, to puste półki. To nie jest stres? 
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Ogromny! A jak pracownicy panią okradają? Proszę pani! To jest bardzo duża 

odpowiedzialność. (Prezeska) 

W mojej pracy przytoczyłam już kilka historii opowiadających o problemowych 

sytuacjach, z którymi musiało zmierzyć się kierownictwo. Poniższa historyjka opowiada o 

umiejętności zachowania zimnej krwi w sytuacji niespodziewanej kontroli. 

Była taka sytuacja, że ja jestem dyrektorem handlowym (...) i przyjechało, 

proszę panią, 30 PIH-owców. Obstawili cały dom handlowy, nie ma prezesa, nie było 

dyrektora, jestem ja. Przychodzi do mnie pan, taki wysoki, poważny, i tak dalej, 

podaje rękę, przedstawia się, pokazuje dokumenty, że on jest z PIH-u, że on tu 

przyszedł sprawdzić rozbieralnię mięsa, przechowalnictwo towaru, bo mają uwagi od 

klientów, że coś tu się w Supersamie dzieje, są jakieś nieprawidłowości. Ja się 

spojrzałam i mówię: „proszę pana, ja tu pracuję bardzo długo, byłam na Samie, 

znam każdy kąt, w każdy kąt wchodzę, wszystko kontroluję i to jest niemożliwe, 

proszę pana, żeby tu było coś nieprawidłowego”. Proszę pani, 30 osób – 10 osób 

wchodzi na sklep i robi kontrolne zakupy. Jeszcze wtedy nie było tych kas fiskalnych. 

Więc, jedna kasjerka pomyliła się o 20 groszy. O 20 groszy! Była sprawa – 2 kilo 

sera żółtego było po terminie, bo jest taki zwyczaj, że jeżeli się ser otrzymuje z danej 

firmy, to ten ser może leżeć tylko 2 tygodnie. Musi być sprzedany w ciągu 2 tygodni. 

To dwa kilo sera, już nie pamiętam, jaki to gatunek był. W rozbieralni mięsa ważyli, 

rozliczali, wszystko było w porządku, drób – no wszystko, wszystko było 

kontrolowane, wędliny, wszystko było kontrolowane. Oni 2 dni to kontrolowali 

wszystko, 2 dni. Także tam nie było żadnych. Nawet byłam zaskoczona, że pan 

dyrektor PIH-u przyjechał do Supersamu z podziękowaniem, że przyzwoicie żeśmy 

przyjęli kontrolę, że wszędzie żeśmy dopuścili, bo ja wszędzie chodziłam z nimi, 

pokazywałam – tu proszę, tam proszę – wszędzie, gdzie można, gdzie mamy 

magazyny, żeby oni wszędzie weszli i nie pomyśleli, że coś tam się ukrywa – może 

kierownik coś nie powie, może coś tam się będzie działo – to lepiej być przy tym. Tak 

że dozorowałam to po prostu. Jak się prezes dowiedział, to znaczy to jeszcze chyba 

dyrektor był wtedy, bo tam sekretarka zadzwoniła, że przyszedł PIH, że jest 30 osób, 

to on jak przyszedł, to tak mu się ręce trzęsły [śmiech]. A ja na początek to taka 

spięta, wszystko to w środku miałam takie spięte, a później się zupełnie rozluźniłam 

jak zobaczyłam, że tu już są, tu prowadzę, tam prowadzę, już tu jest dobrze, tam jest 

dobrze. Prezes mówi: „może coś się dzieje, o czym ja nie wiem” – mogła być taka 

sytuacja, ale wszystko było dobrze. Także on przyszedł podziękować, ale jak on 
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przyszedł, podziękował, to ja mówię do dyrektora: „wie pan co, wypadało by pójść 

do niego z kwiatami, jak to pismo przyjdzie do nas” (...). I jak on tam poszedł, to ten 

powiedział, że on się nie spodziewał, że pierwszy sklep mają taki, który tak świetnie 

jest prowadzony i nie ma tutaj żadnych jakichś niedomówień, czy jakieś towary, które 

są już po okresie gwarancji, żeby były sprzedawane. „Te 2 kilo sera, to myśmy, panie 

dyrektorze, już machnęli na to ręką, bo przy tej ilości – jak się sprzedaje dziennie 700 

kilo sera – to można było, mówi, włożyć coś gdzieś tam niepotrzebnie w jakiś kąt i to 

leży – to ja sobie zdaję z tego sprawę”. Podziękowali sobie, tego, elegancko było, 

także później PIH nas odwiedzał o tak – wyrywkowo. (...) Tylko raz jedyny miałam w 

tym swoim 40-leciu taką nagonkę. Nie bardzo się dowiedziałam, czym to było 

spowodowane, ale przypuszczałam, że to była po prostu rutynowa kontrola dużych 

obiektów.  (Prezeska) 

Żeby sobie uświadomić, jak ogromną odpowiedzialność ponosili kierownicy 

Supersamu, trzeba sobie wyobrazić, z jak wielkimi obrotami miał ten sklep do czynienia w 

swoich najlepszych latach. 

Tam bardzo dużo ton towaru się przewalało, proszę pani. Jak ja na kwartał 

zamawiałam, to do dziś nie zapomnę – 50 ton makaronu! 50 ton makaronu! No, to 

pani sobie wyobraża, ile tam tego wszystkiego było? Jakie samochody podjeżdżały! 

Ja nie wiem, jak ja sobie z tym wszystkim, jak ja wiedziałam o tym – ja wiedziałam 

tylko jedno, że muszę mieć ludzi odpowiedzialnych, do których będę miała zaufanie i 

którym mogę wierzyć. (Prezeska) 

Ale samo zaufanie nie wystarczyło, potrzebna była też kontrola. Aby zapobiegać 

takim sytuacjom, jakie opisałam w poprzednim rozdziale, potrzeba było wiele wysiłku, aby 

zachować kontrolę nad przepływającym towarem. Największą uwagę skupiano na 

asortymencie objętym reglamentacją3. Zanim prawidłowe rozliczenie się z mienia zostało 

sprawdzone przez Izby Handlowe, wyniki remanentu z faktycznym stanem towaru 

sprawdzała specjalna komisja. 

Była komisja, która robiła remanent, nasza wewnętrzna była powoływana, 

więc był zrobiony remanent, wszystko na koniec miesiąca było ważone, no i 

doklejane te kartki, to wszystko, i to się musiało zgadzać z przyjęciem, z remanentem. 

(...) I taka kontrola, wzięli arkusz do rączki i na przykład pan mówił: „poproszę 

                                                 
3 W latach kryzysu również przedsiębiorstwa i różne zakłady występowały z prośbą do Supersamu o 
możliwość zakupów dla swoich pracowników lub inne cele. Przykłady przedstawiam w załącznikach nr 5 i 6.  
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schab na wagę”, pyk, „no dobrze, zgadza się”. Później sobie wybierali, albo ważyli 

wszystko jeszcze raz, sprawdzali, czy się po prostu zgadza. (Pani Danusia) 

Był też w historii Supersamu taki moment, kiedy kierownictwo właściwie musiało 

oddać kontrolę nad towarem w ręce rządzących. Był to oczywiście okres stanu wojennego. 

No, aż dopiero stan wojenny wszedł, prawda, no to już wtedy w ogóle bardzo 

ciężko było, bo to już wtedy przychodzi tajniacy tacy, nie wiem, czy to była policja. 

Nie wiem, co to było, jacyś ludzie przychodzili i stawali na rampie, jak jakiś towar 

przychodził, to wszystko musiało iść do sklepu, także taka kontrola była, żeby to nie 

było sprzedawane na zewnątrz, na zewnątrz – w sensie poza sklepem. A jeżeli 

wystąpił jakiś... jakieś przedsiębiorstwo, na przykład Żerań występował, żeby tam dla 

swoich pracowników zrobić zakupy, im nie chodziło o żadne mięsa czy wędliny, im 

chodziło normalnie o makarony, o kaszę – o takie rzeczy podstawowe, to trzeba było 

uzyskać od tego faceta zezwolenie, że pani może im sprzedać. Tak że, kontrola była 

bardzo duża, bardzo duża. (Prezeska) 

Co się działo, gdy rozliczenia wynikające z remanentu nie zgadzały się ze stanem 

faktycznym? Materialną odpowiedzialność za wszelkie niezgodności ponosili kierownicy 

odcinków na Samie Spożywczym i Przemysłowym oraz wszystkich jednostek 

dodatkowych. Niezwykłą rzecz usłyszałam od Pana Heńka – okazuje się, że nie mogło być 

ani za dużo, ani za mało towaru. 

Jak mnie zrobili kierownikiem, to też człowiek drżał, bo to wszystko 

odpowiedzialność materialna, a tego się najwięcej bałem. (...) Ja tu tak przeżyłem, bo 

ja się tak bałem tej materialności, że mówię pani, bo kiedyś tak ilościowo – 

wartościowe było, to z każdego kilograma trzeba było się wyliczyć. Co miesiąc trzeba 

było iść do prezesa i pisać całe raporty, były manka i superaty. Jak manko było – 

kazali płacić, superatę zabierali, ale też karali. „Z czego ta superata?”, dla nich to 

była licha sprawa, że nie dałem do środka, to towaru, bo tam wchodziły. Tam 

blaszkę, bo to się blachy smarowało tłuszczem, tam lekko posmarował, to zostawało. 

(...) I były takie nieraz, to pani to mogę powiedzieć, były takie esencje, co do ciasta 

dawałem, to ja nie raz w nocy przyjeżdżałem, wylewałem do zlewu. No bo tu pół 

łyżeczki, tu trochę, raz brał więcej, raz mniej, to zostawało. (Pan Heniek) 

Odpowiedzialność kierowników wychodzi jednakże daleko poza towar. Odpowiadają 

oni bowiem również za swoich podwładnych – za ich bezpieczeństwo, rozdział pracy, 

sposób, w jaki wykonują oni pracę, utrzymanie czystości, dobry kontakt z klientem. 
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Ludzi pani wszystkich nie przypilnuje! No ja to pamiętam, to na tej pracowni, 

to maszyna raz rękę ucięła. Były takie maszynki, jak teraz, na korbkę, to się kręciło, 

palce poucinało, to za to wszystko człowiek odpowiadał! Ile ciągania było, ile 

wszystkiego! Na mnie, że pewnie nie dopilnowałem. BHP od razu przyszło, ile 

ciągania, ile wszystkiego. To ich wina była! Człowiek wszystkiego nie dopilnuje, a tu 

taka maszyna chodziła też, to szczęście, bo przecież jakby za fartuch złapało, to by 

wciągnęło. To wszystko się przeżywało. A każdy traktował, jakby człowiek był za 

wszystko odpowiedzialny. Za wszystko! Teraz, jak mówię, na Samie jest sześciu czy 

siedmiu kierowników, tam jest wszystko paczkowane, a tutaj nie! Tu wszystko są 

maszyny, przy maszynach. Żeby dopilnować... Też takie młode dziewczyny miałem, 

cztery czy pięć, że nie wiedziałem, że to są narkomanki, pani wie? (...) To było jakoś 

w 60-tych, 70-tych latach. I nie wiedziałem! Narkotyzowały się, a ja nie wiedziałem. 

Uśmiechały się, tu tak, tu dwóch chłopaków było, trzy dziewczyny, tak dziwnie się 

zachowywały. Później by weszły do takiej maszyny... One tu na zlecenie przychodziły, 

nie, nawet były przyjęte do pracy. Pewnego dnia się dopiero zorientowałem, zaczęła 

jedna płakać, taka ładna dziewczyna. Mówię: „co ci jest?”, ech, tu się zakochała, tu 

tamto, zaczęła mówić, a ja nie wiedziałem nic o tych narkotykach, a to te narkotyki. 

(...) Człowiek musiał to wszystko przypilnować, to towar przyjąć, to na pracowni 

nikogo nie ma, pani wie...  Teraz to tutaj mają, uuu, są komputery, maszyny i diabły – 

wszystko jest. To mają tak, jak trza. (Pan Heniek) 

Jednakże, również dzisiaj praca kierowników na Samie jest bardzo odpowiedzialna, 

zwłaszcza, że mają oni tak wiele obowiązków. 

Odpowiedzialna, no jak najbardziej. Raz, że się odpowiada i za towar, i za 

zamówiennictwo, no też nie można głupstw narobić w zamówiennictwie w 

dzisiejszych czasach, kiedy są tak ciężkie. (Pani Danusia) 

I to właśnie te ciężkie czasy wymagają dziś poczucia obowiązku od wszystkich 

pracowników Supersamu, nie tylko od kierownictwa. Co to znaczy – ciężkie czasy? To 

znaczy, że dziś może i nie ma wszystkowiedzącej rządzącej partii, ale działalność sklepu 

ciągle pozostaje pod stałą kontrolą. 

Wie pani, kontrole i teraz są z tym, że innego rodzaju. Teraz sam rynek na 

pani wymusza pewne rzeczy, bo jeżeli nie będzie pani miała tego asortymentu, to 

przegra pani na rynku. (Prezes) 

Można powiedzieć, że ze względu na dzisiejsze warunki rynkowe to już nie Państwo, 

a klienci stanowią największą siłę w otoczeniu Supersamu kontrolującą jego działanie. Na 
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nic bowiem nawet najlepsze wyniki kontroli skarbowych i inspektoratów pracy, jeśli się 

okaże, że sklep nie spełni podstawowych wymagań klientów. To właśnie klienci są 

najbardziej surowymi kontrolującymi, nawet jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio mają 

badać prawidłowość funkcjonowania sklepu. Niezadowoleni mogą na przykład kierować 

skargi do sanepidu z prośbą o kontrolę warunków przechowywania i jakości towarów.  

Okazuje się, że kontrole sanepidu były i są w Supersamie dość częste. Nie znaczy to, 

że chodzi tu o częste skargi klientów – po prostu w dzisiejszych czasach dużo się słyszy, 

że sklepy łamią przepisy utrzymując w sprzedaży towary przeterminowane lub tuż przed 

upłynięciem terminu ważności i na to klienci stają się coraz bardziej wyczuleni. Sanepid 

zatem bada wszelkie aspekty związane nie tylko z czystością, sprawdzeniem świeżości 

towarów, ale także bezpieczeństwem pracy. Kierownictwo Supersamu wielokrotnie 

zapewniało mnie, że takie kontrole wypadają tutaj pozytywnie, a klienci mogą „spać 

spokojnie”.  

 
Fot.22 

 

Też są kontrole z sanepidu, bo powiedzmy, jakaś tam klientka dzwoni, że tam 

to, czy tamto, no i przychodzi i pod tym kątem bada to. Nawet nie da się z nimi 

rozmawiać, dlaczego, co jest powodem, że oni przyszli, bo człowiek to chce wiedzieć 

„ach, klientka dzwoniła i dlatego”. Ja mówię: „proszę pana, czy proszę panią, no 

zdarzają się przypadki, że klienci nie bardzo wiedzą, o co chodzi”. Pokontrolowali 

wszystko, wszystko się zgadza, żadnego towaru nie ma, najczęściej chodziło o nabiał, 

bo ten nabiał, powiedzmy, ma krótkotrwały okres gwarancji. Albo, na przykład, 

mówią, że jakość jest zła. Przychodzi sanepid i bierze tam jakąś partię towarową do 

badania, ale tutaj ma już do czynienia z producentem, nie ze mną. No i potem 

dzwoni: „towar proszę dać do sprzedaży”, „towar proszę zatrzymać, odbierze 

dostawca” – aha, to ja już tym faksem puszczam, prawda, że taki i taki był, proszę 
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przyjechać i odebrać towar. Przyjeżdżali i odbierali – to takie, o, były, powiedzmy, 

kontakty wtedy. (Prezeska) 

Pracownicy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że kupujący kontrolują sklep 

każdego dnia robiąc tam zakupy. Wiedzą, że powodzenie Spółdzielni zależy od ich 

wspólnego wysiłku. 

Nawet i w tej chwili jest odpowiedzialność, zapakować, wypakować, trzeba 

uważać. Teraz z klientem trzeba spokojnie, grzecznie, kiedyś to różnie bywało. (Pan 

Heniek) 

Myślę jednak, że chodzi tu o coś więcej niż tylko bycie miłym dla klienta. Ważne 

jest, aby pracownicy na każdym stanowisku zdawali sobie sprawę, że dokładają jakąś 

cegiełkę to tego ostatecznego efektu, żeby mieli poczucie, że robią coś ważnego. Wydaje 

się, że osoby zatrudnione w Supersamie mają takie poczucie – od żadnego z rozmówców 

nie usłyszałam, że „odpowiedzialność? Nie, proszę pani, ja to mam spokojną pracę, za nic 

się nie odpowiada”. Wręcz przeciwnie, podkreślali oni wagę różnych stanowisk, Pani 

Iwonka na przykład  wskazała na stoisko mięsa i wędliny. 

To jest jednak praca odpowiedzialna, bo to wszystko trzeba na koniec dnia 

wywieźć do chłodni, (...) Trzeba było znać się, trzeba było to wywieźć do chłodni, bo 

to następnego dnia musiało być świeże, ponakrywać papierkiem każde mięsko, potem 

folią. Później od nowa wyłożyć, znać miejsce, pokroić wszystko, niestety. (Pani 

Iwonka) 

W tych rozważaniach dochodzę wreszcie do miejsca, w którym należy zastanowić 

się, jak ta zbiorowa odpowiedzialność narodziła się w Supersamie. Jak wspomniałam na 

wstępie, można by się spodziewać raczej odmiennej postawy – tak powszechnej w innych 

sklepach – mam swój odcinek, 8 godzin i do domu, a reszta mnie nie interesuje. Czy to 

poczucie obowiązku zrodziło się w pracownikach na skutek szkoleń, o których była 

mowa? Czy jest to efekt silnej kontroli? Prezeska wskazuje na inną przyczynę – twierdzi, 

że w tym sklepie zawsze najważniejsze było wychowywanie. 

Supersam to jest taką kolebką wychowywania ludzi, odpowiedzialności tych 

ludzi, proszę panią, organizacja, kontrola, nadzór nad nimi – to one mają wpojone to 

wszystko, to jest wpojone w nie po prostu! (...) Pracownik jest bardziej 

odpowiedzialny, bardziej mu zależy na pracy. No, ale są osoby, do których trzeba 

mówić, ale raczej się mówi i tak się „wychowuje”. Ale muszę powiedzieć, że młode 

osoby, jeśli zwracałam uwagę, bardzo brały sobie do serca, bardzo brały sobie do 

serca. (Prezeska) 
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Prezeska zwraca uwagę na bardzo istotny fakt – jeśli sklep zatrudnia około 500 osób, 

a z roku na rok obroty są coraz większe, to bez zbiorowego wysiłku wszystkich 

pracowników nic trwałego się nie osiągnie. Dzisiaj ta skala działania jest już mniejsza, ale 

nie oznacza to, że jest mniej pracy. Trzeba zatem tak wychować pracowników, żeby móc 

liczyć na ich pomoc.  

Przecież, jak jest 10 tyś. artykułów, to człowiek nie jest omnibusem, żeby 

wiedział w danym dniu, że wszystko jest w porządku. Nie, od tego ma ludzi: proszę mi 

wejść w cukiernicze, proszę mi wejść, zobaczyć, zrobić mi wydruk cukierniczy, pani 

mi zrobi listę – i ja taki numer im robiłam, że one nawet nie wiedziały, kiedy, co, że 

będą musiały robić mi wydruki. Ja wtedy sobie patrzyłam: aha, tyle przyszło, tyle się 

sprzedało, aha, tyle zamówione, dobrze, w porządku. No były nieraz sprawy, że ja 

mówiłam: „słuchaj, tu jest za dużo zamówione. Proszę oddzwonić i powiedzieć, że 

nie wiedziałaś, że w magazynie jest, nie spojrzałaś i żeby to nie przychodziło, bo tego 

nie przyjmiemy”. Wiele razy tak było, że na przykład przychodzili przedstawiciele, a 

to teraz w ostatnim okresie, przychodzili przedstawiciele, zamawiany był towar, a 

potem on tam sobie dopisywał. Towar przychodzi, zgłaszają mi, ja mówię: 

„chwileczkę, proszę mieć kopię zamówienia. Kopię zamówienia, proszę, każdy 

kierownik ma kopię zamówienia w swoim dziale”. I przychodzi towar, to sprawdza w 

swoim zamówieniu, co przychodzi. Myśmy bardzo dużo wyłapywali rzeczy, które nie 

były zamówione, a ci przedstawiciele sobie dopisywali. I wtedy uczy się tych ludzi 

pracy, bo oni się wtedy bardzo orientują, nie tak, że człowiek sam. Samemu się nic 

nie zrobi, tylko trzeba niestety zgrać ludzi – tak ich do siebie przyciągnąć, żeby ci 

ludzie mieli do pani, do mnie zaufanie i żebym ja miała do nich zaufanie, i tak 

dopracowałam to, naprawdę wypracowałam to. Jeżeli chodzi o dział handlowy, o 

handel swój, ja nie mam najmniejszego, najmniejszej iskierki, że tam coś 

przepuściłam, czy kierownictwo przepuściło. Zdarzały się takie przypadki, to jest 

normalna rzecz, ale to nie było to, żebym ja miała jakieś straty, żebym ja musiała 

tłumaczyć się przed prezesem, że to musi iść w straty – nie było w ogóle takich 

spraw! Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona, że potrafiłam wychować 

ludzi na dobrych ludzi, uczciwych sprzedawców, którzy mogą prezentować 

przyzwoicie firmę. (Prezeska)   

To wychowywanie wychodzi poza ramy nauczania – jak powiedziała Prezeska – 

„dobrej roboty”. Tu chodzi także o zwrócenie uwagi na pewne normy, wymagania, jakie 

muszą spełniać osoby zatrudnione w handlu. 
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Dziewczyna ma długie włosy – na pieczywie takie długie włosy! Ma dziecko, 

ale sama wychowuje to dziecko. No, i człowiek ma takie jakieś większe zobowiązania 

to takiego człowieka, bo to taka spokojna dziewczyna, ale taka flejtuchowata, bym 

powiedziała. To nieraz z nią tam rozmawiałam: „słuchaj, dziecko, weź te włosy tam 

sobie zepnij jakąś gumką czy coś, albo zetnij te włosy, bo to nieładnie wygląda, 

mówię. Wiesz, ja na ciebie patrzę i po prostu, no, odrzuca mnie. Jak tu przyjdzie 

klient taki wymagający, to może ci zwrócić uwagę”. A ona do mnie mówi: „tak, tutaj 

jeden pan już mi tak powiedział” [śmiech]. Ja mówię: „aha, to jesteś uczciwa 

dziewczyna”. To ja mówię tak: „słuchaj, to ty pójdź do fryzjera i zetnij te włosy na 

krótko, zrób sobie porządek”. A ona mówi tak: „ pani prezes, ja nie mogę, bo ja tam 

nie mam pieniędzy, ale mam siostrę cioteczną, która do mnie przyjdzie, jest 

umówiona na sobotę, ona przyjdzie i mi zetnie te włosy”. Ja na to: „dobrze, w 

poniedziałek cię sprawdzę”. Ścięła włosy. Nie było mnie pół roku, bo chorowałam, 

przyszłam potem, patrzę, znowu te włosy wiszą jej. Podeszłam, mówię: „wiesz co? 

Źle cię wychowałam. Te włosy masz znowu takie długie, to mówię, nawet samemu 

można sobie jakoś podciąć, czy umyć te włosy, żeby tak nie wisiały, takie strąki”. „Ja 

to zrobię, ja to zrobię!”, ale ja potem już nie zwracałam na to uwagi, bo sobie myślę, 

że jak jej nie wychowałam, to już jej nie wychowam. (Prezeska) 

Wychowywanie, nauka i wszelkie wysiłki kierownictwa mające na celu zapewnienie 

lepszej kontroli nad towarem nie poszły na marne. Rozmówcy zgodnie twierdzą, że dziś w 

Supersamie jest wyższa dyscyplina i bardziej niż kiedyś można poczuć atmosferę pracy. 

Mamy dyscyplinę. (...) Teraz za tego prezesa, pana Majewskiego, jeszcze 

lepsza, jeszcze poprawiła się dyscyplina.  (...) W pracy już nie ma takiego 

rozluźnienia. Kiedyś było więcej ludzi, teraz jest mniej ludzi, to każdy ma swoje i 

pracuje i odpowiada za to. Przecież kiedyś to tu było bardzo dużo ludzi, 500 osób, a 

teraz co zostało... to jest duża różnica. Kiedyś jeden robił, a drugi tam się obijał i 

każdy pracował, jak pracował, tak pracował. A dziś już nie. Było dużo ludzi, dlatego 

zyski już nie te, każdemu zapłacić,  dziś już nie. (Pan Heniek) 

 

Kiedyś, przedtem było bardziej tak swobodnie, można było sobie tak 

wychodzić. (...) Ech, z tych dawnych czasów to już mało zostało, bardzo mało, kiedyś 

inaczej w ogóle wszystko było. Dużo osób paliło, często wychodziło na przerwę, 

przerwy były częste, bardzo częste, a teraz niestety już nie, teraz jest inaczej. Nie 

wolno palić, to znaczy – nie wolno palić – jak są osoby, które palą, to i tak będą 
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palić, prawda? Są tam palarnie w drugiej części i tam chodzą, i palą. No, ale teraz 

jest modnie nie palić, więc każdy się odzwyczaja. I każdy się u nas odchudza. (Pani 

Iwonka) 

Kilkoro z mich rozmówców przyznało także, że kiedyś zdarzały się przypadki 

spożywania alkoholu w czasie pracy. Jednocześnie od razu zapewniali, że dzisiaj byłoby to 

nie do pomyślenia. 

Tutaj byli tacy starzy, przeważnie starzy byli, byli i alkoholicy i 

różni...[ściszony głos] Starzy, to już to wszystko nie żyje. Jak w cukierni, jak tu 

alkohol był, to wszystko tu kiedyś piło. Teraz, to co innego, o alkoholu to nie ma co 

mówić, (...) Ja byłem młody człowiek, to nie raz wołali „panie, chodź pan”, ja mówię, 

„ja nie, dziękuję”. Jak przyszedłem, to ani papierosa nie paliłem, nie wiedziałem, co 

to kawa, później wszystko, wszystko się robiło. Tam, gdzie się wpada, to się ginie, w 

takie towarzystwo. (Pan Heniek) 

 

My tu jeszcze utrzymujemy kontakt z tymi osobami, dzwonią do nas, 

przychodzą, to one dopiero miałyby do poopowiadania, jak to kiedyś było, jak to oni 

się kiedyś dobrze bawili, a teraz nie można tego [Pani Iwonka uderza dłonią w kark 

w geście spożywania alkoholu], no dobrze się bawili [śmiech]. Imieniny to było 

bardzo częste, jakby ktoś nie chciał, to „Jezu, ona nie chce! Co ty, chora? Jak chora 

jesteś, to ci coś innego dam”. A teraz to nie, teraz to tylko kawka, herbatka, jak coś 

mocniejszego to tylko poza pracą, bo w pracy nie można. (Pani Iwonka) 

Powiedzmy sobie jasno, że nie tylko „dobrym słowem” osiągnięto wyższą wydajność 

i dyscyplinę pracy. Pamiętajmy o kilkukrotnych akcjach „porządkowania” Samu w 

sytuacji wysokich mank. Nie obyło się wówczas bez dyscyplinarnych zwolnień i kar. Tym 

bardziej w dzisiejszych czasach Supersam nie może sobie pozwolić na nadmiar personelu, 

a w dodatku niezbyt obowiązkowego.  

 Teraz wszystko prywatne, a prywatne to jest prywatne. Państwowe jest co 

innego, a prywatne jest co innego. Prywatnie wymagają i koniec. A teraz w tych 

czasach – nie podoba się, do widzenia. Tu się uśmiechniesz, tu coś powiesz, do 

widzenia. Tak, jak w tym McDonaldzie, tu co rusz są inne osoby, studenci. I to musi 

tak: tam przy tej kasie, przyjmować towar, miotełka, trzeba zamiatać – widzę, jak tu 

do pracy chodzą, młode dziewczyny. Tam nie zaśnie, tam nie uśnie, nie wolno się 

zdrzemnąć. A jak się nie podoba – do widzenia. Kiedyś nie było tak, w życiu... (Pan 

Heniek) 
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Myślę, że jak w przypadku dobrego zaopatrzenia, tak i w ukształtowaniu tej 

świadomości wśród załogi ogromną rolę odegrało stabilne kierownictwo Supersamu. 

Gdyby nie kilka tych bardzo odpowiedzialnych osób, które w całości ukształtowały 

Supersam, trudno powiedzieć, czy sklep by dziś funkcjonował w takiej formie. Jak już 

wcześniej powiedział Prezes, mieli oni ambicje aby Spółdzielnia była na jak najwyższym 

poziomie, ale poza ambicjami włożyli w tę pracę dużo serca. 

Bo człowiekowi zależało, no przecież proszę panią: mając dwoje dzieci, 

mając męża idę do pracy, przychodzę i mam manko. No to co ja potem robię, no co ja 

potem robię? No, wstaję i idę. Także, pod tym względem człowiek był tak silny, tak się 

bał tego, żeby to manko nie powstało, że musiał myśleć, jak to zorganizować, jak to 

przyjąć, żeby to ludzie zrozumieli i żeby to obopólne zrozumienie było. No, bo cóż z 

tego, że ja sama będę chodziła, krzyczała, mówiła, co to pomoże? To nic nie pomoże! 

Absolutnie nie pomoże – to musi być działanie wspólne. (Prezeska) 

Z pewnością nie była to lekka praca. Ale o ile łatwiej jest sprostać wszelkim 

przeciwnościom mając świadomość, że nie jest się w tych działaniach osamotnionym. O to 

właśnie chodziło Prezesce – twierdziła ona, że wymagała bardzo dużo od swoich 

pracowników, ale wymagała również od siebie, jednocześnie będąc otwartą na wszelkie 

uwagi i komentarze ze strony swoich podwładnych. Właśnie tak wytworzyła się w 

Supersamie ta szczególna zbiorowa odpowiedzialność. 

Bo nie sztuką jest rządzić. Rządzić, to nie jest, że ja jestem najwyższy, chodzi 

o to, że my wspólnie pracujemy na to dobro i musimy się wspólnie rozumieć, bo ja 

sama tego nie osiągnę, w życiu by człowiek nie osiągnął sam. To musi być robione 

wspólnie i ludzie muszą wiedzieć, że oni jakąś tam swoją cegiełkę wkładają tam w te 

wyniki. Tak że, tu musi być wspólne zrozumienie i taka rodzinna atmosfera. 

(Prezeska) 

 

 

3.9 My w Supersamie trzymamy się razem 
 

Kiedy idzie się na zakupy do Supersamu, czuć jest „coś”, co odróżnia ten sklep od 

wielu innych. Właściwie, trudno mi dokładnie określić co to jest, gdyż pomimo licznych 

wizyt w tym miejscu to „coś” jest ciągle zagadką – może to duch minionej epoki, może 

budynek, a może ludzie? Biorąc jednak pod uwagę, że nie jest to jedyny stary sklep w 
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Warszawie, a budynek został unowocześniony i odmłodzony, tą ciekawą „szczególność” 

raczej skłaniam się przypisać właśnie atmosferze, którą tworzą pracownicy. 

Charakterystyce tej atmosfery chciałabym poświęcić troszkę więcej miejsca.    

Po lekturze poprzednich dwóch rozdziałów można by wysnuć wniosek, że praca w 

Supersamie to raczej przykry obowiązek przebywania w stresującej atmosferze, ciągły 

nadzór kierownictwa i borykanie się z coraz to nowymi kłopotami. Nie jest to jednak pełny 

obraz. Oczywiście, każda praca ma swoje lepsze i gorsze strony – również tutaj, a stosunki 

jakie panują między pracownikami stanowią chyba tę lepszą stronę.  

Podczas pierwszych wizyt w Supersamie i pierwszych wywiadów uderzyły mnie 

częste zapewnienia rozmówców o rodzinnych relacjach, jakie między nimi panują: „my w 

Supersamie jesteśmy jedną wielką rodziną”, „my w Supersamie trzymamy się razem”. W 

pierwszej chwili odebrałam to jak wyuczoną lekcję i przyznam, że zapewnienia te 

zabrzmiały niczym slogan propagandowy z poprzedniej epoki.  

Powiedziałabym, u nas to jest tak jakby wielka rodzina. (Pani Irenka) 

 

Muszę pani powiedzieć, że w tej chwili, to pracownicy są, powiedzmy, tak jak 

rodzina. Spółdzielnia jak rodzina jest. (Prezeska) 

 

Najbardziej to chyba lubię atmosferę, która u nas panuje. Życzyłabym 

naprawdę każdemu takiej atmosfery. Wszyscy są zgodni, wie pani, nikt nikomu na 

złość nie robi, każdy jakoś tak przyjdzie, porozmawia, czy o swoich problemach, czy 

tak się zbierzemy i porozmawiamy – czy na zebraniach, czy w pokojach. Każdy tak na 

spokojnie pracuje, także atmosfera jest bardzo dobra. (Pani Marysia) 

Tego typu zapewnienia słyszałam od każdego kolejnego rozmówcy. Wreszcie 

zrozumiałam, że nie są to puste słowa, a atmosfera pracy w Supersamie ma w sobie coś 

wyjątkowego – trudno bowiem w dzisiejszych czasach mówić o rodzinnych relacjach w 

pracy. Jak zatem wygląda ta atmosfera? 

Kiedy zadałam to pytanie w trakcie wywiadów, posypały się opisy wspólnych chwil, 

wypadów, imprez, jakie kiedyś były bardzo częste. Szczególnie starsi pracownicy 

podkreślali, jak bardzo „towarzystwo było wówczas zgrane”.  

Na samym początku było bardziej familijnie. Ludzie jakoś tak byli zgrani. 

Może dlatego, że to były osoby, które zaczynały pracować razem, które jedną szkołę 

kończyły i to były koleżanki, także to trochę inne stosunki były. Potem to się zaczęło 
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rozmywać, no bo odchodzili ludzie, przychodzili nowi i zmieniało się. Zmieniały się te 

relacje. (Pani Bożenka) 

Ciekawe jest, że moi rozmówcy wskazując na różnice w atmosferze Supersamu 

kiedyś i dziś starali się jednocześnie znajdować tłumaczenia dla tych różnic. Myślę, że 

właśnie dość istotnym jest komentarz Pani Bożenki – w momencie otwarcia sklepu załoga 

Supersamu złożona była głównie z młodych dziewczyn, absolwentek tej samej szkoły, nic 

więc dziwnego, że znały się one dobrze i spędzały ze sobą wiele czasu poza pracą. 

Kiedyś to po pracy szło się gdzieś do knajpy, czy na dyskotekę, rano się 

wracało, do domu tylko się wpadało, żeby się przebrać i do pracy. Fajnie było, jak 

my tak sobie z dziewczynami czasami powspominamy to naprawdę! [śmiech] (Pani 

Basia) 

 

Teraz pakuje się i idzie się do domu, przedtem to się robiło... na przykład 

mieliśmy kluby takie, Hermes się nazywał, (...) Ten klub mieścił się tu na samym rogu 

Polnej i Marszałkowskiej, jak przystanek. Tu był nasz klub i po pracy można sobie 

było pójść do klubu na obiad, potem zostać na „five” tak zwany, czyli na potańcówkę 

i miło spędzić czas. A potem jeszcze był klub na Nowogrodzkiej, przeniesiony stąd na 

Nowogrodzką i też można było tam chodzić. To był Klub Handlowca. Także, bardziej 

tak towarzysko było, nie tylko praca. (Pani Bożenka) 

W poprzednim systemie również Supersam – jako zakład pracy – dokładał wszelkich 

starań, aby załogę zintegrować. Z funduszu socjalnego organizowano wyjścia do teatru, 

obchody Dnia Handlowca i inne spotkania. 

Były bilety do teatru, do kina w tamtych czasach ludzie dostawali i chodzili, 

były imprezy nad Wisłą przy okazji 24 czerwca, czyli Wianki nad Wisłą i też się ludzie 

spotykali. Teraz już tego nie ma, a to się miło wspomina. (Pani Marysia) 

 

[Wycieczki] były – na grzyby [śmiech]. No, było bardzo przyjemnie. A, i były 

wycieczki, chwileczkę też! Ja wiem, że byłam w Zakopanem na wycieczce. Także były 

wycieczki autokarowe też, byłyśmy w Zakopanem, Kraków chyba i ... Poronin jeszcze 

wtedy był modny (Pani Danusia) 

Kiedy słuchałam różnych opowieści tego typu, mogłam wyczuć nostalgię w głosach 

moich rozmówców. Kiedyś w jednym z pokojów zebrało się kilka pracownic 

przypominających z wypiekami na twarzy stare czasy. Czemu według nich ta atmosfera się 

zmieniła? 
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Teraz jest troszkę inaczej, bardziej służbowo. (...) Ludzie się zmienili. Ludzie 

się zmienili, są dla siebie jakoś tak bardziej wyobcowani, atmosfera jest gorsza – 

może ta atmosfera zależy też od kierownictwa, ale nie tylko. W ogóle, ogólne warunki 

się zmieniły. Ludzie są tacy, jak ogólne warunki życia, a przecież wiemy, jak to 

wszystko wygląda. Ze wszystkich stron straszą nas, wokół tylko pesymizm – nie, jakoś 

tak kiedyś nie myślało się o niczym, tylko o pracy i przyjemnościach. (Pani Bożenka) 

Trochę to smutne, ale chyba coś w tym jest, że w dzisiejszych czasach nie możemy 

sobie pozwolić na zbyt dużo rozrywek. Brakuje nam na to albo czasu, albo pieniędzy. 

Czasy się zmieniły i ludzie się zmienili, i mimo wszystko, wydaje mi się, że 

ludzi na, może większość ludzi na mniej może sobie pozwolić, mniej jakoś... (Pani 

Grażynka) 

Brak środków finansowych jest dobrym wyjaśnieniem w wielu sprawach. Dzisiaj 

większość z nas liczy każdy grosz, wobec tego na wyjściach oszczędzają zarówno 

pracownicy, jak i Supersam, który już niezbyt często jest organizatorem kulturalnych 

imprez. 

Teraz już tego nie ma, inne czasy są teraz. Jedno, że nie ma pieniędzy... 

chodzi chyba w zasadzie o pieniądze, że nie ma już pieniędzy na takie imprezy. Dnia 

Handlowca już się nie obchodzi, kiedyś się obchodziło Dzień Kobiet, też były jakieś 

bilety do teatru czy do kina, także to było... A teraz to taka monotonia, każdy idzie do 

pracy, bo musi iść, odpracuje swoje 8 godzin i idzie do domu. Kiedyś było inaczej, 

pod tym względem te lata 70-te i 80-te miło się wspomina. Jechało się do teatru, 

wracało się późno, nikt się nie bał. Teraz nikt wieczorem nie wraca, bo się boi, bo są 

różnego rodzaju napady. (Pani Marysia) 

Ale brak pieniędzy to nie jest jedyne wytłumaczenie. Część rozmówców zwraca 

uwagę, że kiedyś byli oni po prostu młodsi, na swoją pracę patrzą przez ten właśnie 

nostalgiczny pryzmat – kiedyś więcej się chciało, na więcej sobie można było pozwolić. 

Wie pani, mieliśmy te dwadzieścia parę, trzydzieści lat, to w ogóle inaczej tak 

było. A teraz, przynajmniej ja patrzę z takiego punktu widzenia: teraz się ma dom, 

dzieci, no to trudno, żeby się gdzieś tam spotykać, gdzieś tam pójść. Podejrzewam, że 

ci młodzi to się gdzieś tam spotykają, chodzą sobie gdzieś tam na kawki, herbatki, 

jakieś disco może, podejrzewam, że na pewno. Kiedyś tak, całą grupą wychodziło się 

z Supersamu i się gdzieś tam szło, jeszcze było wtedy kawiarni dużo i w ogóle dobra 

zabawa. A teraz, to wie pani, każdy leci do domu, bo jest rodzina i dom. (Pani Jasia) 
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No właśnie, dajmy się wypowiedzieć młodszemu pokoleniu – jak to jest – spotykają 

się po pracy czy nie? 

To znaczy, ja raczej tak, ja wychodzę z koleżankami, z kolegami z Supersamu. 

Raczej młodsi są ode mnie, ja jestem trochę starsza, ale wychodzimy razem, 

integrujemy się. Nie wiem, jak te starsze osoby, bo te starsze osoby mówiły, że kiedyś 

bardzo często wychodziły do pubów, teraz z tego co słyszę, to raczej nie, ale ja 

chodzę. Chodzimy na grilla, wyjeżdżamy gdzieś tam do Powsina na grilla, jest tutaj 

taka grupa moich przyjaciół, z którymi wychodzimy i rozmawiamy, także spotykamy 

się po pracy. Tak w pracy, to wie pani, nie mogę porozmawiać, można zamienić kilka 

słów, ale nie można sobie stać i gadać, bo to jest praca. Chyba, że się siedzi koło 

kasjerki, nie ma klientów, to sobie można pogadać, ale tam z kimś innym z Samu to 

już wtedy nie. Na wędlinach to jest w ogóle niemożliwe, żeby z kimkolwiek 

porozmawiać, bo one stoją i non stop obsługują. Ale mamy tam – i z wędlin jest jedna 

osoba, i z Samu są chyba ze trzy, cztery, jest taka grupa osób, która – no, lubię ich i 

jeździmy często, chodzimy do tej Złotej Rybki często na piwo, do Powsina jeździmy na 

grilla i tak się spotykamy, znamy się, także miło jest. Spotykamy się, także nie jest tak, 

że tylko do pracy i koniec. (...) Chyba, że ktoś komuś nie pasuje, to tylko „dzień 

dobry”, „cześć” i koniec, prawda, ale rozmawiamy. Nawet jak są osoby, których nie 

lubimy, to rozmawiamy. Na stołówce przecież, jak się je, to kilka osób je, czy tam jak 

herbatę sobie robimy, to też wspólnie zaparzamy. Nie jest tak, że każdy sobie i tylko, 

aby szybciej, nie. (Pani Iwonka) 

Okazuje się zatem, że pracownicy również dziś utrzymują ze sobą kontakt poza 

pracą. Być może różne towarzyskie spotkania nie są tak częste, jak kiedyś, bo przecież i 

praca, i wiele osób jeszcze się uczy, także tego wolnego czasu jest jakby dzisiaj mniej. 

Wystarczy popatrzeć na przystanek autobusowy, albo stację metra w godzinach rannych – 

większość z nas biegnie. Z kolei ulice centrum dużego przecież miasta wieczorem jakby 

pustoszeją, jesteśmy zbyt zmęczeni, nie mamy czasu lub pieniędzy, aby się dobrze bawić.  

Jednakże, nie tylko wspólne spędzanie czasu poza pracą może nam coś powiedzieć o 

atmosferze panującej w Supersamie. Ciekawa byłam, jak wyglądają kontakty między 

pracownikami każdego dnia. 

Tu załoga jest taka scementowana, bo tu niektórzy po 40 lat pracują, tych 

ludzi jeszcze sporo jest, no po 40 lat nie mogą wszyscy być, ale jest dużo, którzy 

pracują po 20 lat i po 30 lat. To nie jest tak, że ktoś przyszedł, pracuje 2 lata, nie 

zależy mu, bo jego to ani ziębi, ani grzeje takie stanowisko. (...) Także, załoga jest 
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taka znajoma, znają się ludzie. Już nie jest tak, że „a, nie znam człowieka, pierwszy 

raz widzę, czy drugi, to tak nijako” – tak, jak w tych wielkich hipermarketach – tam 

jest wielka rotacja, no bo wiadomo, że tam jest dużo młodych osób, starszych osób 

też nie jest za wiele w tych obsługach wszystkich, przeważnie to młodzież. (Pani 

Jadzia) 

Dzięki temu, że pracownicy się znają dobrze, w pracy czują się swobodnie. Zwracają 

się do siebie po imieniu, rozmawiają o różnych sprawach, żartują często wychodząc poza 

ramy spraw przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie nawiązują się prawdziwe przyjaźnie, które 

mogą przetrwać niejedną burzę. 

U nas nie jest tak, że tylko w pracy na przykład – w pracy, to tylko koleżanka, 

kolega i koniec. Dużo jest takich osób, że one są tak związane ze sobą, że one 

dzwonią, jeżdżą do siebie, znają się, naprawdę dużo jest takich osób, tych starszych 

właśnie. No, są takie koleżanki z tych dawniejszych lat właśnie, że odwiedzają się, 

przychodzą do siebie, normalnie jak rodzina dosłownie. U nas to może tak nie jest, 

każdy ma jakąś swoją rodzinę, ale przyjeżdżają do mnie do domu nieraz koleżanki, 

czy tam kolega przyjeżdża do mnie i nie ma sprawy. Ja też tam nieraz jadę sobie 

pogadać, no ale wśród tych starszych też – są takie kumpelki nierozłączne, że 

naprawdę. Są takie osoby, po 2,3 osoby są tak do siebie przywiązane. To jest takie 

wyjątkowe, naprawdę. (Pani Iwonka) 

Wśród pracowników można wyczuć pewnego rodzaju solidarność i mówią oni o tym 

otwarcie, że tworzą razem silną grupę. Tą jedność można dostrzec w małych codziennych 

sprawach – gotowość do niesienia pomocy, gdy ktoś jest w pracy nowy, gdy ktoś 

potrzebuje wolnego dnia, gdy ktoś źle się czuje i może trzeba go w jakichś obowiązkach 

wyręczyć, czy zwykła ludzka uprzejmość.  

Często dziewczyny z wędlin szykują nam wędlinę. Na przykład przychodzimy 

do pracy, mówimy, to i to, tyle chcemy, one tam karki sobie naklejają tam przy 

krajalnicy i szykują nam. (...) I potem przychodzimy, jak jest czas zakupów po pracy, 

to odbieramy to sobie. Nie musimy już prosić, ani nic, bo one tam mają kolejki, one 

nam tylko dają cały taki pakunek i idziemy do kasy, płacimy. (...) Na warzywach też 

można poprosić, żeby ci coś odłożyły i też taki komfort jest, że coś będziesz miała 

zostawione i lepsze, prawda. One się już starają w tym momencie, jak ci odkładają, 

to się starają, żeby było w porządku. (Pani Iwonka) 
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Bywają dni, że ktoś się gorzej czuje, to drugi w to miejsce więcej wkłada 

pracy, żeby tamten mógł odpocząć, czy po prostu... no dać mu trochę wytchnienia. I 

mówię, nie ma tu takiego zwalania jeden na drugiego w pracy i nigdy nie było, więc 

wydaje mi się, że tu cały czas... nie ma takiej jakiejś zawiści, że ty wziąłeś więcej, ty 

pracujesz mniej. Nie, nie, tu jest jak w rodzinie; każdy ma pewne predyspozycje do 

wykonywania czegoś i robi to, co najlepiej potrafi. I nie zmusza się kogoś powiedzmy 

na siłę, bo powiedzmy ty lepiej potrafisz, ja zrobiłem to, to ty też musisz, nie – ja 

robię to, co potrafię i co w danej chwili mogę. Także mówię, no nie ogląda się, że ja 

powiedzmy zrobię dziś tylko tyle, a resztę ty rób. Jest robota – robi się ją. (Pani 

Irenka) 

Ciekawiło mnie, czy właśnie ze względu na fakt, że w Supersamie są pracownicy i 

starsi i młodsi, czy w związku z tym jest między nimi jakiś niepisany podział, czy dzielą 

się na grupy. Okazuje się, że nie ma raczej takiego dystansu, jeżeli chodzi o staż pracy. 

One często opowiadają, jak to było dawniej – to się bardzo mile słucha, 

naprawdę. One opowiadają, jak to było 40 lat temu. Akurat rok temu poodchodziły te 

osoby, które pracowały tu od początku, to rok temu odchodziły te osoby. Ale są 

osoby, które pracują po 20 lat, po 25. To nie są rozmowy jakieś takie stare, nie, one 

są takie nowoczesne te facetki, one mówią, jak to było kiedyś, co robiły, jakie fajne 

przygody, tak że nie ma między nami jakiejś takiej różnicy, czy dystansu. (Pani 

Iwonka) 

Niektórzy rozmówcy zwracają jednak uwagę na pewien dystans nie ze względu na 

wiek, ale ze względu na stanowisko pracy. Wydaje mi się w sumie to dość naturalne – 

łatwiej nawiązuje się kontakt z osobami, z którymi pracuje się na co dzień niż z 

pracownikami, których widzi się raz kiedyś na innym dziale czy stoisku. 

Pracownik teraz, on nie jest taki otwarty, jak był kiedyś, nie jest taki otwarty 

dla siebie, po prostu dla siebie. Pewna grupa ludzi, tak jak na przykład kasjerki – one 

są kasjerki, one tam mają swój pokój i one tam swoje problemy rozstrzygają, i one 

tam wśród tych kasjerek mają swoje rzeczy do powiedzenia. (Prezeska) 

 

Na pewno na stoiskach poszczególnych, w poszczególnych pokojach, czy 

gdzieś, to na pewno można to bardziej zauważyć, ludzie są bardziej zżyci, stoisko 

jedno czy drugie. No na pewno, jak się pracuje tak na co dzień razem, to musi być 

inaczej traktowana koleżanka z pokoju, niż osoba z dołu, którą widzę, którą znam, 

mogę ją nawet lubić, ale to już nie to samo, prawda? (Pani Jadzia) 
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Nie mogłam jednak uwierzyć, że na co dzień nie zdarzają się w pracy konflikty. 

Przecież jeżeli pod jednym dachem pracuje tyle osób, to sprzeczki, różnice zdań są 

nieuniknione, prawda? Zwłaszcza, że jak zauważyła jedna z rozmówczyń, w Supersamie 

zatrudniona jest większość kobiet, które z natury są bardziej kłótliwe. 

Proszę pani, no szczerze mówiąc, to zawsze tam było, coś tam było, jakieś 

takie nieporozumienia, tak samo i teraz, ale to jest wszystko do wyjaśnienia, do 

dogadania się. Trochę kompromisu, jakiegoś wyrozumienia, no i już. (Pani Jasia) 

Okazuje się, że w rozwiązywaniu drobnych sporów pomiędzy pracownikami – a 

zwłaszcza pracownicami – dużą rolę odgrywają przełożeni. 

Jak tam jakaś była sprawa, jak coś między sobą miały, to raczej wolały do 

mnie przyjść, jako do kobiety i do mnie się wywnętrzyć, i ja tam pogadałam z jedną, 

pogadałam z drugą, i tam zaczęłam mówić: „słuchajcie, no pracujecie, takie 

bezrobocie, macie dwoje dzieci, ty masz jedno, masz tego męża, słyszę, takiego 

niezbyt dobrego, zwolnią cię i co ty będziesz robiła, dziecko kochane. Mam cię 

przenieść na inny dział? To poproszę kierownika, żeby cię przeniósł. Nie możecie tak 

ze sobą rozmawiać, wy musicie ze sobą rozmawiać, jak kobiety, wy wychowujecie 

dzieci w domu, nie możecie jedna na drugą wymyślać sobie. No, do czego to 

podobne, mówię, od głupstwa zupełnego? Że nie przyniosła tego czy nie przyniosła 

tamtego? To weź ją za rękę i idź do magazynu, do kierownika, panie kierowniku, tutaj 

tak i tak, nie wzięła tego towaru, czy zapomniała, czy nie wystawiła ceny” – no, to 

tam były takie sprawy, to wszystkie się załatwiało tak, żeby ona wiedziała, że ona 

zrobiła źle. Musiałam się przekonać, że do niej dotarło, że ona zrobiła źle. Także, tak 

dochodziłam do tego. (Prezeska) 

Jednocześnie, słyszałam zapewnienia, że nie ma w Supersamie podziału na „dół” i 

„górę” czyli na administrację i sprzedawców. Ciekawiła mnie bardzo ta kwestia, czy 

faktycznie nie ma i nie było w poprzednim okresie jakichś zatargów czy konfliktów 

pomiędzy tymi dwiema grupami, gdyż takie podziały na „robotników” i „czapę” były dość 

powszechne w państwowych przedsiębiorstwach.  

To nie jest tak, że tu jest jakaś oddzielna enklawa ludzi, nie. U nas nie ma 

rozdziału pomiędzy sprzedawcami, pracownikami z dołu a administracją – my się 

tylko mniej znamy tak z bliska, ale żeby to był jakiś podział, bo wy, bo oni, to tego nie 

ma. Tak jak już wcześniej była mowa o tej konsolidacji, jak ludzie już długo pracują, 

to się znają, to czasami jak w rodzinie bywa. W rodzinie też się czasem kłócą 

[śmiech]. Wie pani, nie ma takich reguł, że ci to ci, a nie ci. (Pani Jadzia) 
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Jednakże, po kilku wizytach w Supersamie dwie pracownice przyznały nieśmiało, że 

pewnego rodzaju podział można było kiedyś wyczuć. Nie był to jakiś wielki konflikt, a 

raczej przykład na pewnego rodzaju dystans i świadomość różnic pomiędzy „górą” i 

„dołem”. 

Pani Bożenka: Ta brać robotnicza miała – inteligencję się dołowało, a ta sól ziemi 

musiała dostać, co jej się należy. To były partyjne założenia, że sól ziemi stała na 

czele. (...) Było coś takiego, że jak ktoś chciał piastować wyższe stanowisko, to był 

dołowany, że tak powiem, bo ta sól ziemi musiała mieć taką i taką pensję.  

Pani Grażynka: I na przykład nie można było – tak jak my podlegaliśmy pod Społem i 

oni mieli jakieś tam ulgi, że na przykład przed świętami byli wcześniej wypuszczani, 

albo administracja jak była jakaś tam sobota, to nie pracowała, a u nas nie można 

było, bo zawsze było: „a co by ci „z dołu” powiedzieli, że wy macie lepiej?”. To 

jeszcze na przełomie lat 80-tych i 90-tych to nadal to funkcjonowało. 

Pani Bożenka: Jak były jakieś nagrody, to też najpierw sól ziemi musiała dostać, bo 

na przykład marzec – to my dostawaliśmy 27 marca za marzec pieniądze, a sól ziemi 

dostawała 10 kwietnia. To my musieliśmy czekać do tego 10 kwietnia, aż sól ziemi 

odbierze pieniądze i dopiero dostawaliśmy. 

Pani Grażynka: Jak były jakieś podwyżki, to zawsze najpierw detal musiał dostać, a 

my braliśmy albo potem z nimi, albo przy kolejnej pensji wyrównanie za 2 miesiące, 

nigdy nie dostaliśmy pieniędzy przed nimi. 

Pani Bożenka: A to wszystko to była propaganda po to, żeby wsadzić kij w mrowisko.        

Wydaje mi się, że Pani Bożenka ma na myśli fakt, że w poprzednim systemie niezbyt 

dobrze widziano wszelki organizacje zbyt silne, zbyt mocno zjednoczone. Łatwiej było 

bowiem zarządzać słabą skłóconą grupą ludzi niż kontrolować mocny zjednoczony 

organizm. Ta założenia programowe partii przenikały do każdej najdrobniejszej dziedziny 

życia, były obecne zatem w Supersamie, gdzie chcąc, nie chcąc pewne „odgórne 

polecenia” wprowadzane były w życie. Jednakże, jak wcześniej usłyszeliśmy, od początku 

była to mocna solidarna grupa, pomyślałam zatem, że w Supersamie nie udało się 

pracowników poróżnić. Według moich rozmówczyń jednak, był pewien konflikt – nie tyle 

pomiędzy poszczególnymi pracownikami, jak pomiędzy administracją i sprzedawcami. 

Pani Bożenka: No, nie, zawsze tam mieli pretensję do nas, a my do nich, także 

poniekąd udało się. (...) 

Pani Grażynka: Na przykład  z takiego kadrowego podwórka: 2 razy – właściwie to 2 

razy do roku, bo to było w Wigilię i w Sylwestra, powiedzmy szef tak o 13.00 mówił: 
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„słuchajcie, no już tak powoli, jak któraś obrobiła się, to już możecie sobie powoli 

wychodzić”. No i w którymś momencie właśnie pracownicy z dołu podnieśli raban, że 

niby to dlaczego my mamy takie ulgi, bo nas tutaj puszczają i w Wigilię, i w 

Sylwestra. Ja pamiętam, że doszło do tego, że szef powiedział – jeszcze poprzedni 

prezes, że lepiej, żeby tego czasu pracy nie rozliczali, bo de facto jak druga zmiana 

detalu wychodziła, to jak było po zamknięciu sklepu, to też się zdarzało, że oni na 

przykład wychodzili wcześniej i w sumie przez cały rok to większe ulgi mieli niż my. 

No, ale właśnie mówię, że to, że sami – niektórzy co drugi dzień – wychodzili 

wcześniej, bo powiedzmy jak kasjerka się rozliczyła, to mogła wyjść, jak sprzątnęła 

swoje stanowisko kasowe – to się tak mówi – niech to będzie po 15 minut przez cały 

rok to nie było to tak widoczne, jak u nas, gdzie wyszło się 2 razy do roku półtorej 

godziny wcześniej. Ale generalnie to poza tym było raczej przyjaźnie, nie było jakichś 

tam wielkich zatargów. 

Pani Bożenka: Myślę, że dyrektywy szły jednak odgórne – kierunkowe, no nie 

konkretne jakieś, ale ukierunkowane właśnie w stronę robotników, że to oni są 

najważniejsi i to od nich trzeba właśnie zaczynać. To była siła, przecież to była 

większość ludzi i o to chodziło. Potem to się zmieniło po 90’ roku.     

Zastanawiałam się również, czy w Supersamie funkcjonowały jakieś organizacje – 

Związek Młodzieży Socjalistycznej, czy jakiś inny kolektyw. Jednak pracownicy nie 

chcieli o tym mówić, udzielali wymijających odpowiedzi, najczęściej twierdzili, że nic 

takiego nie było lub nic takiego nie pamiętają. Jedną organizacją, o której usłyszałam, była 

Solidarność. Z opisu Prezeski wynika jednak, że nie był to dobry okres w Supersamie, a 

wręcz przeciwnie – miał wówczas miejsce pewnego rodzaju kryzys i rozłam w jedności 

załogi. 

Bardzo duża nieufność była ludzi, ci, co weszli do Solidarności, to wie pani, 

oni się peszyli, to oni się tego, co to oni nie są, i tak dalej. Chociaż u nas to nie było 

tej Solidarności, tam powstało... tam elektryk taki był, który został przewodniczącym i 

tam wybrało się, kilka osób było tam w tym zarządzie. No, ale jak było zebranie, to 

każdy leciał, bo wie pani to Solidarność, to każdy leciał. No, to ja mówię: „jak to? 

Zebrania proszę robić tak, żeby zebrania były po pracy. Ja pracownika w czasie 

pracy nie puszczę, żeby pan o tym wiedział, pani Tadeuszu. Nie puszczę pracownika. 

Proszę sobie robić zebrania po pracy i wtedy, proszę bardzo, możecie sobie robić – 

jednego dnia z jedną zmianą, drugiego dnia z drugą zmianą, i proszę bardzo robić 

sobie zebrania. Ale ja, mówię, muszę pracować, bo jak ja nie będę pracowała, nie 
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będę miała towaru, to później pan mnie obsmarujesz”. Tak mu powiedziałam i 

dostosował się do tego. I skończyła się Solidarność, proszę panią, wtedy, kiedy 

wszedł na sklep i ukradł masło. I mnie dali cynk, że on włożył sobie – coś tam robił 

przy lodówce i sobie masło włożył do kieszeni. I jak oni mnie powiedzieli, to on 

wychodzi z sali, a ja „panie Tadeuszu!”, a w pokoju już mam tam pracownika i 

kierownika, i mówię: „pan idzie tam do mnie do pokoju jeszcze”. On wchodzi do 

pokoju, ja mówię: „pan wyjmie to masło z kieszeni”. Czerwony się zrobił jak burak, 

proszę panią, ja mówię: „pan siada, a ty jesteś świadkiem. Dlaczego pan to zrobił? 

Pan – przewodniczący Solidarności – pan przykład taki daje ludziom?”. I zaraz cynk 

do dyrektora. No, i znowu, żeby mu tam nie robić żadnych tego: „pisz tutaj 

zwolnienie, idź sobie”. Poszedł sobie i skończyła się Solidarność, nie było 

Solidarności. Wybrali złego człowieka, gdyby wybrali innego człowieka, to by to 

pociągnął, ale mieli złego człowieka, cwaniaka, takiego dorobkiewicza po prostu. 

(Prezeska) 

Myślę, że ta społeczność Supersamu w jakiś sposób odzwierciedla naszą polską 

naturę. Kiedy wszystko jest w porządku, nie ma problemów, nie widać jakichś wielkich 

zagrożeń, wtedy występują spięcia, konflikty, rozłamy. Jednakże, gdy tylko na horyzoncie 

pojawia się jakieś zagrożenie, momentalnie potrafimy się zjednoczyć, bronić jeden 

drugiego. Taki wniosek wypływa dla mnie z poniższej historyjki.  

To był taki humorystyczny przypadek. Mieliśmy taki sklepik, może pani wie, 

zamówienia na Puławskiej 5, po drugiej stronie ulicy. I tam na zamówienia, jak były 

te kartki mięsne, to my, pracownicy, też tam zgłaszaliśmy zapotrzebowanie i tam się 

chodziło, bo tam przygotowywane były te towary, i tam się chodziło po odbiór. I był 

taki jeden fajny moment, taka koleżanka, już teraz nie pracuje, dwie takie koleżanki 

były – jedna taka chudziutka, a druga taka grubiutka. W każdym bądź razie, one 

poszły po odbiór tamtego towaru stamtąd, to było przed jakimiś świętami, już nie 

pamiętam, ale to święta musiały być, bo straszny tłok był. A one z racji tego, że były 

pracownikami to się tam pchały bez kolejki. To właśnie na przykładzie tego 

współżycia [śmiech]. I jakiś facet zaczął się tam z nimi awanturować i zaczepił tą 

chudą: „a co, pani bez kolejki?” i takie tam różne, a ta druga tam do niego jak nie 

huknęła, ujęła się za nią. No, jakoś tam załatwiły, wzięły ten towar i przyszły tutaj. To 

jak przyszły, to ta jedna mówi tak – ta grubsza do tej chudej: „ja tu się mogę z tobą 

żreć, ja tu się mogę z tobą kłócić, ale jakiś obcy żeby na ciebie napadał? O to, to 
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nie!” [śmiech]. To właśnie na zasadzie tego współżycia taki był humorystyczny 

przypadek, kiedy ona mówi: „o nie, nie, obcy to nie wolno, wara”. (Pani Jadzia)   

Gdy myślę o tej specyficznej atmosferze w Supersamie, ponownie dochodzę do 

momentu, w którym zastanawiam się nad jej narodzinami. W jaki sposób ta rodzinność się 

tam wytworzyła? Odpowiedź na to pytanie uzyskałam od Prezeski. 

Myśmy wprowadzili od początku powstania Supersamu spotkania z 

pracownikami: czy to był 22 lipiec, czy 1 maja, Dzień Handlowca też był, zawsze się 

robiło jakieś spotkania i tak dalej, więc większy był taki kontakt z tym pracownikiem. 

(...) Także ludzie w zasadzie pod jednym dachem widzieli się codziennie i swoje 

problemy, jakie mieli, poruszali na zebraniach, bo były takie zebrania robione przez 

tego dyrektora Bronowskiego. (Prezeska) 

W swoich wypowiedziach Prezeska wielokrotnie podkreślała rolę, jaką w 

ukształtowaniu Supersamu odegrał nieżyjący już dyrektor, a później przewodniczący Rady 

Nadzorczej, Bogusław Bronowski. W jej wypowiedziach pojawiły się opinie, że to właśnie 

on zadbał o utrzymywanie takiej rodzinnej atmosfery i pogłębiony kontakt z 

pracownikiem. 

On był naprawdę prawdziwym dyrektorem, to był taki ojciec rodziny, dużej 

rodziny. On był bardzo uczulony właśnie na ludzkie jakieś sprawy i to było do 

początku, że Supersam to jest rodzina: jak masz jakieś kłopoty, to trzeba iść do 

dyrektora, z nim porozmawiać, tak i tak – zawsze pomógł. Poza tym, jeśli miał jakieś 

uwagi do pracownika, prosił go. Prosił go do siebie, rozmawiał z nim, tłumaczył, 

dlaczego prosił go do siebie, zawsze mówili, że „idziemy do dyrektora na dywanik”. 

Ale nikt nie robił tego ze strachem, że to jakiś strach był, nie – ze śmiechem: 

„idziemy do dyrektora na dywanik”. No i dowiadywaliśmy się, że widział, że a to tam 

stanie i nie odzywa się do klienta, że za dużo ma tych klientów swoich, że ciągle tam 

załatwia swoich klientów, że takie ma donosy, więc wszystko – bo pod jednym 

dachem – wszystko ten dyrektor wiedział. (...) To były różne pory, jak przychodził – a 

to przyszedł rano, patrzy sobie na tej antresoli, jak tam jest, oparł się o tą barierkę i 

tak patrzył przez cały czas, bo były dyżury wprowadzone, bo to było takie, żeby ten 

towar wszędzie był, żeby go nie zabrakło, to siedział na tej barierce i patrzył, jak to 

się odbywa. On bardzo dużo wiedział o pracownikach i wiedział, w jakim kierunku on 

ma iść. To był naprawdę bardzo oddany człowiek dla Supersamu. (...) I on chciał 

stworzyć, on stworzył taką atmosferę i ta atmosfera do dzisiaj panuje! Ona nie jest 

taka zwięzła, jak była kiedyś – dlaczego, bo kiedyś były inne sytuacje, zupełnie inne 
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sytuacje, a dzisiaj koszty są tak prześwietlane, żeby broń Boże nie podwyższyć 

kosztów, bo automatycznie marża spada i nie mamy zysku, taka prawda jest. Oni 

sobie z tego bardzo zdają sprawę i to się tłumaczy tym ludziom, na spotkaniach im się 

tłumaczy i oni o tym doskonale wiedzą. (Prezeska) 

Ten kontakt przełożonych z pracownikami ma jakby dwie strony. Przede wszystkim 

jest to duży nadzór nad ich pracą. Nie chodzi tu tylko o kontrolę mającą udaremnić 

możliwe manka, o czym pisałam w rozdziale 3.7, ale chodzi tu o nadzór nad codzienną 

pracą w myśl starego przysłowia „pańskie oko konia tuczy”. To trzeba przyznać, że w 

Supersamie pracownicy nie mają dużej swobody. Raczej wykonują oni polecenia 

przełożonych, nie ma mowy o spacerowaniu „samopas” po hali sprzedażowej, każdy ma 

natomiast przydzielone zadanie i z niego musi się wywiązać. W razie ewentualnych 

problemów, kierownik na pewno zwróci uwagę, ale jak już wspomniała Prezeska, nie jest 

to jakiś terror, a raczej szkolenie i wychowywanie. 

Są takie momenty, że [kierownicy] muszą krzyknąć, że muszą powiedzieć nam 

parę słów, bo na przykład jak coś nowego się dzieje, są nowe przepisy, to przychodzi 

kierownik i robi nam odprawę. I mówi: „słuchajcie, to i to macie robić, to i to jest 

źle, tamto żeście źle zrobili, ta pani mówiła, że to żeście źle zrobili” – ta pani 

powiedziała to, tamta to, to już jest krzyk. Ale nie, jest odprawa, kierownik mówi 

nam, co mamy robić, my przyjmujemy do wiadomości i później staramy się to 

wykonać. (...) 

Mi się wydaje, że kierownik ma obowiązek przyjść, to wszystko nam powtórzyć i nas 

przypilnować, żebyśmy to po prostu zrobili. Bo to jest jednak większość kobiet, 

kobiety są, wie pani, raczej takie niezgodne, lepiej się pracuje z mężczyznami, bo 

mężczyźni są bardziej tacy zgodni, bardziej solidarni. Ale kierownik przychodzi, robi 

nam odprawę. No, jak my słyszymy, że jest odprawa, to „o Jezu, znowu coś źle, 

znowu coś nie tak i znowu to samo” [śmiech]. On przychodzi a to do kasjerek, a to do 

sprzedawców, tam na wędliny i mówi, co jest dobrze, a co jest źle, ale raczej, co jest 

źle. Raczej jest sprawa, jak jest coś źle, niż jak coś jest dobrze. (Pani Iwonka) 

Bardzo istotne jest właśnie to „ludzkie” podejście do pracowników. Moi rozmówcy – 

bez względu na wiek, płeć i zajmowane stanowisko podkreślali, że w Supersamie bardzo 

dobrze układa im się współpraca z kierownictwem, że „prezesostwo jest za 

pracownikami”, a pracownicy czują, że traktuje się ich godnie i z szacunkiem. 

Tu jest podejście jak do człowieka, nie jak do typowego robola, czy jak do 

maszyny pracującej, że ma za zadanie tylko to i tamto wykonać i nic więcej. Tu, 
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mówię no, że jesteśmy ludźmi, że mamy też swoje uczucia, swoje słabe strony, słabe 

punkty. Więc to mówię, że nie ma, że zrobiłeś coś źle, to od razu karzemy cię 

zwolnieniem z pracy. No, na pewno są, jeżeli ktoś tam powiedzmy przeskrobie już coś 

poważnie, no wiadomo, że takiego pracownika się nie będzie trzymało. Ale zawsze 

można, powiedzmy, czy wypadnie jakiś tam nieplanowany... choroba, czy 

nieplanowana jakaś sytuacja domowa, że trzeba wziąć wolny dzień, to nie, że ty 

miałaś urlop planowany tylko wtedy, a teraz nie pójdziesz. Tak że jest to wszystko... 

można to wynegocjować i wszystko można osiągnąć, tylko mówię, samemu też trzeba 

z siebie dużo dać, żeby takie podejście było. A tu mówię, no wszyscy tacy są, no i nie 

obawiam się tego, że powiedzmy ktoś mnie zaraz ukarze za coś, co zrobiłam źle, a nie 

wytłumaczy dlaczego. Ja rozumiem, no trzeba to poprawić, trzeba powiedzieć, że 

zrobiło się ten błąd, ale nie ma to tak... nie ma takiego strachu, że od razu będę 

strasznie za to karana. (Pani Irenka) 

Jest jeszcze druga strona kontaktu pomiędzy pracownikami i przełożonymi – w 

historii Supersamu były i są momenty szczególne, kiedy czują się oni ze sobą szczególnie 

związani. Nie tylko są to sytuacje problemowe, kiedy trzeba zbiorowego wysiłku, ale 

momenty wspólnego świętowania. Chyba nic tak nie cementuje jak organizacja dużej 

imprezy, jubileuszu, wyjazdu.  

To, co ja pamiętam, to była rodzina – te spotkania w klubie Hermes, te 

spotkania na 1-szego maja, na 22-go lipca, te takie sprzedaże uliczne, co były 

robione na przyjazd papieża, prawda, jak był, to myśmy robili taki piękny... to był 

pałac! Pałac, normalnie, na dole stoisko, my sobie sprzedajemy, na gorąco 

oczywiście też tam kapusta, kiełbaska, jeszcze jakieś rzeczy były, klient sobie 

wchodził na górę, sobie jadł tam, no w ogóle były to takie chwile, gdzie byliśmy 

związani z sobą. (Prezeska) 

 

Pamiętam, jak tu przyszłam do pracy, do było zaraz... 25-lecie Supersamu. Ja 

przyszłam w kwietniu, w kwietniu przyszłam tu do pracy, a ten jubileusz był w 

czerwcu, chyba 2 czerwca. No to wtedy, wie pani, pełna gala, bo to ćwierć wieku, to 

też już jakaś rocznica, prawda? No i tu, gdzie teraz parkingi są i Frykas jeszcze był 

wtedy, bo to bar Frykas był wtedy – tam kioski były poustawiane, kiermasz taki był 

zrobiony, przez cały miesiąc był tam handel. Od nas koleżanki też tam handlowały, 

bo to i personelu już było za mało do obsady tych budek tam [śmiech]. A tych budek 

ze sześć było, czy ze siedem tam, ustawione tak szeregiem były te budki, no i myśmy 
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tutaj ten. A że to były takie czasy, że tego towaru nie było tak dużo, to na ten czas to 

były jakieś specjalne te towary, no takie świąteczne, że tak powiem, więc my tam, 

koleżanka tam od nas handlowała, myśmy jej tam donosiły kawę, herbatę, bo one tam 

nie miały czasu. To ludzie przecież czekali, wie pani, bo to jak jakaś okazja, czy jakiś 

kiermasz, to może jakiś towar będzie, czy coś lepszego, przecież tam zawsze kolejki 

były. To my tutaj żeśmy nosiły prowiant dla tych naszych koleżanek, żeby tam nie 

padły, bo to lato, czerwiec, to ciepło przecież było [śmiech]. Także były takie 

przyjemne chwile, wesoło było. (Pani Jadzia) 

Dobrą okazją to spędzenia wspólnie czasu – bez trosk o pracę i sklep – są święta. 

Pracownicy zgodnie twierdzą, że kierownictwo nigdy nie zapomniało o życzeniach i 

dobrym słowie przy tej okazji. W czasach, gdy kierownictwo dysponowało większą ilością 

środków finansowych, były też paczki dla dzieci pracowników. Niestety, dziś na to już 

Supersam nie może sobie pozwolić.  

Zawsze są takie spotkania noworoczne, to znaczy za czasów poprzedniego 

pana prezesa to były takie właśnie odprawy, o, no i jeszcze były czasy wcześniejsze, 

to przychodził pan Bronowski, który był  przewodniczącym Rady Nadzorczej, to 

jeszcze, gdy był dyrektorem Supersamu, to zawsze były tulipany na Dzień Kobiet i 

życzenia. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy obchodził wszystkie pokoje. (Pani 

Grażynka) 

 

Jest taka tradycja, że jak są Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, to 

przychodzi prezes, księgowa, panie z zarządu i na Samie jest cały tłum i składają nam 

życzenia. Mówią nam, co zrobili, co będą robić i życzenia nam –  jako załodze – 

składają. To takie miłe jest uważam. (Pani Iwonka) 

Poza życzeniami jest też oczywiście tradycyjne obchodzony przedświąteczny 

„śledzik” i „jajeczko”, ale to już w węższym gronie – w pokojach lub na poszczególnych 

odcinkach na Samie. Pracownicy przygotowują „składkowe” poczęstunki i spędzają razem 

kilka uroczystych chwil.  

Jak są imieniny, to oczywiście są obchodzone, ciasto obowiązkowo, herbata i 

kawa. Jest ciasto, jest czasem tort, jak ktoś upiecze, jakieś tam ciasto, cukierki, to jest 

oczywiście. Przed pracą, jak się szykujemy, to mu te pieniądze szykujemy, to sobie 

jemy, czy tam po pracy się częstujemy, są kwiatki, są prezenty, bo się składamy. 

Składamy się na tą imienniczkę, albo jak jest ślub, to jedziemy na ślub. No, musimy! 
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Jak jest ślub, to jedziemy, jakiś tam bus, czy coś, w autobus, trasa jest opracowana i 

jedziemy tam [śmiech]. (Pani Iwonka) 

Mam wrażenie, że o tej wyjątkowej atmosferze, która panuje w Supersamie można 

by długo pisać. Zdecydowanie można wyczuć tutaj tą „rodzinność” i „swojskość”. Klimat 

na tyle sprzyja dobrym kontaktom, że pośród pracowników jest kilka par małżeńskich. 

Sporo jest par. Dużo osób poodchodziło, bo czy na macierzyński na przykład, 

czy tam jedna osoba zmieniła pracę, a druga jest, ale dużo się słyszy, że dużo osób się 

zapoznało w Supersamie. Dużo osób naprawdę się zapoznało w Supersamie. Z 

kierowniczek to jest tak: pani Ewa, która się zapoznała z mężem na pewno tutaj, pani 

Jasia to nie wiem, pan kierownik to chyba się z żoną tu nie poznał, ale dużo jest osób. 

Z mojego wieku też jest kilka osób, które się zapoznały. Dwa małżeństwa to są takie 

młode dosyć, po 2 lata są małżeństwem, też poznali się w Supersamie.(...) Są takie 

pary, są plotki, wie pani, jak para się tworzy, to tego, tamtego, są pary. Słyszy się 

czasem: „nie, ona to wyszła za Piotrka z góry, co tu kiedyś pracował” – słyszy się. 

Na przykład pan Marek, taki grubszy, co tu teraz był, to jego żona jest kasjerką. 

Bardzo taka sympatyczna pani, miła i taka uprzejma, ale oni nie zapoznali się w 

Supersamie, ale pracują razem. Bardzo długo pracują tutaj już. (...) Teraz patrzę, co 

mówię do kogo, bo jak coś powiem „ a pan Marek, to coś tam zrobił”, a tu 

kierowniczka siedzi, jego żona i nic nie mówi [śmiech]. Ale ona jest taka, że nic nie 

powie – nie powie, co pan Marek mówi na temat Supersamu i on nie powie, co 

kierowniczka mówi, także nic nie można się dowiedzieć. (Pani Iwonka) 

Pracownicy lubią poplotkować. Twierdzą, że tak już się utarło, że każdy ze sobą 

rozmawia, wszyscy wszystko o sobie wiedzą, informacje roznoszą się błyskawicznie. Być 

może znów ma tutaj znaczenie fakt, że jest to w większości środowisko kobiet, które 

uwielbiają plotki. Z drugiej strony kobiety wnoszą to tej organizacji dużo swojego ciepła i 

rodzinności. Myślę, że ta atmosfera ukształtowała się nie tylko pod okiem dyrektorów, ale 

właśnie pod czujnym okiem Prezeski: kobiety – szefa, która była w Supersamie od 

początku. Zdarzały się konflikty, ale nic takiego, czego nie można by rozwiązać, a przecież 

z każdej sprzeczki czy nawet poważniejszego sporu zawsze można wyciągnąć jakąś naukę.  

Poza tym, pracownicy zwracają uwagę na fakt, że jeżeli pracuje się przez wiele lat w 

jednym miejscu i przez 8 godzin każdego dnia, to lepiej spędzić ten czas w przyjemnej 

atmosferze, a nie w klimacie wrogości i nieufności, prawda? Organizacyjny klimat 

Supersamu często przyrównywali do warunków pracy w supermarketach najczęściej 



 161

twierdząc, że „do tych nowych to nie ma co porównywać”. O swoim miejscu pracy 

natomiast najczęściej mówili, że po prostu „ tu jest fajnie”. 

Fajnie tu jest, naprawdę, człowiek tutaj się przyjął i tak się zaaklimatyzował. 

Ja mam takie podejście i naprawdę dobrze się tu pracuje, nie można narzekać. Są 

takie momenty, że człowiek się tam wkurzy, czy coś, ale zaraz ktoś cię tam poprze, że 

dobrze, tak, siak i dobrze jest. (Pani Iwonka) 

 

 

3.10 Pracuję tu, bo... 
 

Pamiętam, że od otwarcia Supersamu marzyłam, aby tu pracować. Któregoś 

dnia zdecydowałam się i otwarcie powiedziałam prezesowi, że chcę sprzedawać w 

jego sklepie. Chyba nie przeraził go mój tupet, bo następnego dnia kazał mi przyjść 

do pracy. Przyszłam i był to najgorszy dzień, jaki pamiętam. Kazali mi przez 8 godzin 

ustawiać koszyki przy kasie. Dotrwałam do końca zmiany i wychodząc oświadczyłam, 

że więcej mnie tu nie zobaczą. Na drugi dzień prezes osobiście zadzwonił do mnie do 

domu i poprosił o spotkanie. Powiedziałam mu, że chcę być sprzedawczynią, a nie 

ustawiać koszyki. Następnego dnia pracowałam już w dziale zamówień. Byłam w 

żywiole i tak jest do dziś. (Długoletnia pracownica w wywiadzie dla Kuriera 

Polskiego, 28-30.08.1998, s. 8) 

Po raz pierwszy do Supersamu trafiłam nie jako klientka, ale jako czytelniczka za 

pośrednictwem artykułu opublikowanego z okazji 40-lecia sklepu. Zaciekawiona lekturą 

udałam się tam z wizytą. Okazało się, że to miejsce wygląda znajomo, posłużyło bowiem 

jako tło w wielu nakręconych jeszcze w czasach PRL filmach i kronikach filmowych, które 

miałam okazję obejrzeć. Szczególnie interesującym wydał mi się przedstawiony w owym 

artykule fakt, iż 7 pracowników pracowało w Supersamie nieprzerwanie od chwili 

otwarcia. Zadałam sobie wówczas pytanie: co takiego jest w tym sklepie, że ludzie chcą 

tam pracować przez 40 lat? Kilka miesięcy później byłam już w Supersamie jako badaczka 

i zadałam to pytanie moim rozmówcom. O tym, jakie usłyszałam odpowiedzi, opowiada 

ten rozdział. 

Na pewno część spośród wieloletnich pracowników to urodzeni handlowcy – 

sprzedawcy, kasjerki, zaopatrzeniowcy – ludzie, którzy jak zacytowana powyżej 

pracownica od zawsze wiedzieli, że chcą pracować w tej branży i w żadnym z ubrań nie 
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czują się tak dobrze, jak w roboczym fartuchu. Naiwnością byłoby jednak przypuszczenie, 

że tylko takie osoby „z powołaniem” trafiały do Supersamu – o tym, że swojego czasu 

załoga w sklepie była dość płynna, przekonamy się analizując wskaźniki rotacji. 

[Kiedyś] to było koło 5%. Nie można powiedzieć, że to każdy miesiąc był taki, 

ale generalnie była duża wymienność. Była grupa taka zasiedziała od wielu, wielu 

lat, a poza tym to osoby młode, które też tutaj przyszły i właściwie zostały, ale była 

też taka grupa, chyba największa – osoby, które już gdzieś kiedyś wcześniej 

pracowały i na zasadzie porównania do jakiegoś takiego małego sklepu, to tutaj 

jednak były zawsze stawiane większe wymagania wobec pracowników, większa 

dyscyplina. No, a w takich małych osiedlowych sklepach, to tam ekspedientka może 

odejść gdzieś, a tutaj to jednak było przestrzegane, że sprzedawca musi być na 

stanowisku, kontrole były też. Także tacy pracownicy odchodzili. (Pani Grażynka) 

Jest to sytuacja, o której wspominałam już wcześniej pisząc o funkcjonowaniu i 

problemach Samu Spożywczego (rozdział 3.5) – w latach kryzysowych dla handlu nie 

łatwo było pozyskać pracowników. 

Wie pani, była duża rotacja, bo to były takie czasy dziwne, że kierownik się 

kłaniał pracownikowi, żeby ten chciał pracować, natomiast każda zmiana pracy 

wtedy kojarzyła się z podwyżką. (Prezes) 

Trzeba więc było szukać sposobów na zachęcenie pracowników do wydajnej pracy. 

Przydatna okazała się wówczas wspominana już w rozdziale 3.3 uchwała nr 10 o 

intensyfikacji działalności handlowej w dużych placówkach spółdzielczych z 1979 roku.  

Owa uchwała poza uwalnianiem inicjatywy zaopatrzeniowej nadawała też kierownictwu 

swobodę w kwestii zatrudniania i wynagradzania pracowników. Wtedy to do podstawowej 

pensji dokładano różne premiowe dodatki uzależnione od wydajności pracy.  

Wewnętrzny regulamin premiowania przewiduje dodatki pieniężne osobom i 

grupom pracowniczym: 

- Kierowcom i ładowaczom za załadunek i wyładunek, za operatywność 

- Wyróżniającym się kasjerkom za uzyski ponad 1 miliona zł. w miesiącu 

- Sprzedawcom za sprzedaż przedsklepową i za obsługę stoisk dodatkowych 

- Premia za prace w wolne soboty i bez absencji. (Publikacja Jubileuszowa, 

1982, s. 29) 

Dzięki powyższym regulacjom szybko wzrosła wydajność pracy, znacznej poprawie 

uległa absencja. Nie ma się czemu dziwić – wówczas za pracę w Supersamie płacono 

naprawdę dobrze, o czym i dziś przypominają pracownicy. 
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Kiedyś nasze wypłaty w porównaniu do innych obiektów były lepsze niż teraz, 

była to dobra pensja. A teraz jesteśmy na tym takim normalnym poziomie. (Pani 

Irenka) 

 

Z tego, co dziewczyny opowiadają, jak kiedyś po znajomości się wszystko 

załatwiało, to mi się wydaje, że dobrze im się wiodło. To znaczy, z tego, co mówiły, to 

bardzo dużo zarabiały w Supersamie, bardzo dużo pieniędzy brały, bardzo dużo 

według dzisiejszych czasów, bo dzisiaj to ich na nic nie stać, ale kiedyś bardzo dużo 

zarabiały, dlatego też pewnie trzymały się tego sklepu. (Pani Iwonka) 

Wynagrodzenie w poprzednim systemie było zatem potężnym bodźcem 

motywacyjnym i można przypuszczać, że to właśnie ten element przyciągał wiele osób do 

pracy w Supersamie. Jednakże pracownice wspomniały, że dzisiaj pensje są 

proporcjonalnie niższe i że rola tego bodźca spada. Poszukując zatem odpowiedzi na 

pytanie, co zatem skłania pracowników do pracy w Supersamie, zapytałam jedną z 

rozmówczyń o kształt systemu motywacyjnego. 

Powiem szczerze, że nie umiem odpowiedzieć nawet na to pytanie. To znaczy, 

są regulaminy i to, co jest w regulaminie, to są tam te dodatki płacowe takie stałe, ale 

... jakoś tak dodatkowo, no to nie wiem. Za jakąś dodatkową pracę, czy coś, są 

pracownicy premiowani. To znaczy, są pewne rzeczy, które są zwyczajowo ujmowane 

w regulaminach, no powiedzmy Zakład cały czas nagrody jubileuszowe wypłaca, 

wypłaca dodatki stażowe i to nie tylko za pracę w Supersamie, ale za ogólny staż 

pracy. No, to jest, to są elementy, od których wiele firm odeszło, natomiast u nas 

nadal to jest, jest w regulaminie i to obowiązuje. Aczkolwiek, no jeżeli chodzi o 

sytuacje jakieś takie incydentalne, no to na bieżąco zarząd podejmuje decyzje. Jeśli 

chodzi o to, to chyba nie odbiegamy od ogólnych norm takich. Ale mówię, to co u nas 

nadal jest, to te dodatki stażowe za pracę ogółem i nagrody jubileuszowe. No i to są 

takie spore, w zależności od stażu. Poza tym nagrody emerytalne, no to są według 

regulaminu wypłacane, nie kodeksowo – jednomiesięczne, także mówię, są: 

regulamin płacowy, regulamin pracy, funduszu socjalnego, no i to, co tam może być 

określone i zwyczajowo jest określane, czy przepisowo, czy zwyczajowo, bo niektóre 

rzeczy po prostu są korzystniejsze niż rozwiązania kodeksowe, o. (Pani Grażynka) 

Z tej wypowiedzi wynika, że finansowo zmotywowani mogą czuć się starsi 

pracownicy. Ale co z młodszymi? W jaki sposób ich zachęca się do wydajnej pracy? I jak 

w ogóle skłania się ich, aby zechcieli do Supersamu przyjść? Otóż mimo tego, że starsi 
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pracownicy czasem narzekają na dzisiejsze gorsze pensje i kilkakrotnie miałam okazję 

słyszeć nieśmiałe komentarze, że dawno nie było już podwyżek, zdaje się, że młodym 

pracownikom obecna pensja wydaje się dość atrakcyjna – przynajmniej w porównaniu do 

wynagrodzenia, jakie oferuje się w innych sklepach. Jedna z rozmówczyń porównuje 

pensję z Supersamu do poprzedniego miejsca zatrudnienia. 

Mało tam zarabiałam, tam 700 zł, a tutaj 1050, 1100 zł, to jest różnica, 

prawda? (Pani Iwonka)  

Do pensji dochodzą czasem dodatkowe pieniądze – na przykład kasjerki otrzymują 

dodatek za prawidłowe rozliczenia kas. Poza tym, cały czas jeszcze pracownicy otrzymują 

tutaj przedświąteczne talony na wewnętrzne zakupy w Supersamie. 

Dajemy talony, raz w roku dajemy talony – na 300, 400 zł, 250 zł było też, 

żeby pracownik mógł sobie kupić. Ten talon był na 3 miesiące i pracownik mógł 

sobie w Supersamie kupić na tą kwotę. Te pieniądze zostały w Supersamie, tak. 

(Prezeska)  

 

No, niby są tam jeszcze talony na święta, my jeszcze dostajemy, chociaż w 

wielu miejscach pracy są już wycofane, bo to jednak są koszty, a my jeszcze 

dostajemy. (Pan Rysiek) 

Bez względu na fakt, czy pracownicy uznają swoje uposażenie za wystarczające, czy 

nie, dzisiaj jednak nie ma już wysokiej rotacji. Pracownicy – nawet maruderzy – cenią 

sobie zatrudnienie w Supersamie i rzadko rezygnują z tej pracy. Z drugiej strony 

kierownictwo zwracając uwagę na koszty raczej skłania się ku podnoszeniu wydajności 

pracy, niż tworzeniu nowych etatów. 

Ostatnio to jest zastój w tym względzie, jak to się mówi. No, wiadomo, jaka 

jest ogólna tendencja – brak pracy i ten rynek pracy się zacieśnia, więc ludzie starają 

się nie powodować czegoś, przez co musielibyśmy się rozstać. Także, w tej chwili nie. 

Jeżeli ktoś odchodzi, to na emeryturę, no i od czasu do czasu jakieś karne zwolnienia, 

ale to bardzo rzadko, bardzo. (Pani Bożenka) 

 

Teraz mało jest, właściwie to nie przyjmuje się ludzi do pracy, no bo to jest 

takie naturalne wykruszanie się załogi na przykład na podstawi tego, że ktoś 

odchodzi na emeryturę. Odchodzi, no to na to miejsce albo się przyjmie albo się nie 

przyjmie, to zależy, bo to wszyscy dążą do tego, żeby wydajność pracy wzrastała, no 
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to rzadko kiedy... Pewnie, że są takie przypadki, że trzeba przyjąć kogoś do pracy, ale 

to nie jest tak dużo, (Pani Jadzia) 

Mając świadomość, że wynagrodzenie finansowe nie odgrywa decydującej roli w 

Supersamie, w dalszym ciągu poszukuję elementów, które mogą uatrakcyjniać tą pracę. 

Pewne wnioski nasuwają już powyższe wypowiedzi. Wielu z moich rozmówców jako 

powód utrzymywania się w Spółdzielni podawało dzisiejsze realia rynku pracy – wysokie 

bezrobocie, kłopoty ze znalezieniem pracy, łamanie przez pracodawców praw 

pracowniczych. Można tu zatem mówić o motywacji negatywnej – pewna grupa 

pracowników po prostu pozostaje tutaj, bo „gdzie indziej jest jeszcze gorzej”.  

Tu trudno mówić o motywacji, człowiek się cieszy, że ma pracę. Ale to i tak 

mówimy, że jeszcze nie jest u nas najgorzej z płatnościami, bo pracujemy bez 

kredytów, to jest jedna sprawa. Druga sprawa – pracownicy dostają na czas pensje, 

nie muszą czekać, że się przekłada z miesiąca na miesiąc – to też jest jakaś 

motywacja, że przyjdzie się, pracuje i się dostanie – 1 czy 27 i ludzie dostają pensję. 

To też jest dobre, bo wiadomo, jak jest w innych zakładach, pracownicy nie dostają 

pensji, więc to też jest jakaś motywacja do pracy. A tak, to ludzie narzekają, że a 

teraz to nie ma podwyżek. Może coś będzie w tym roku, ale to jest jeszcze wielki brak 

zapytania, jeżeli wypracujemy to, co założyliśmy, to tak. (Pani Marysia) 

Bardzo ważny jest dla pracowników fakt przestrzegania przepisów prawa pracy – to, 

że przestrzegany jest czas pracy, że pracownicy regularnie otrzymują pensje, że zawierane 

są z nimi umowy o pracę, a nie przeciągane w nieskończoność umowy na czas określony, 

które nie dają właściwie gwarancji stałości zatrudnienia i poczucia bezpieczeństwa – te 

czynniki mają bardzo duże znaczenie – znaczenie tym większe, że w mediach coraz 

częściej podawane są informacje o łamaniu tych przepisów i to szczególnie w placówkach 

handlowych. 

To nie jest tak, że ktoś podpisał umowę i w umowie ma przykładowo 400 zł, a 

do kieszeni z jakiejś innej listy bierze więcej, bo za 400 zł by nie chciał pracować. Ale 

podatek idzie od 400 i ubezpieczenie od ZUS-u też, to jest oszustwo, po prostu to jest 

oszustwo. A że teraz jest taki rynek pracy, że pracy jest mało, więc kiedyś to by 

człowiek na to nie poszedł, bo by powiedział tak: „przepraszam bardzo, to ja sobie 

poszukam kogoś, kto mnie ubezpieczy na tyle, na ile ja będę rzeczywiście zarabiał”. 

A teraz pracy jest mało i ludzie po prostu godzą się na takie różne rzeczy, i nie mogą 

tego powiedzieć nigdzie głośno. (...) Dlatego no mówię, u nas jest uczciwie i ci ludzie 

zdają sobie z tego sprawę, że mają jeszcze uczciwą pracę. (Pani Jadzia) 
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Wiele rzeczy się słyszy, że czy to sprawy odpłatności, czy godzin pracy, czy w 

ogóle zawierania umów, czy samego traktowania człowieka jak człowieka – różnie z 

tym jest. (...) Jednak osoby, które miały to nieszczęście spotkać się z takim różnym 

traktowaniem gdzie indziej, to tym bardziej sobie to cenią. No i jest dużo osób, które 

przychodzą właśnie, dopytują się o pracę tutaj, bo one by chciały w takich pewnych 

warunkach pracować. (Pani Grażynka) 

Jednakże, nie jest to do końca tak ciemny obraz. Część rozmówców – zwłaszcza tych 

o dłuższym stażu pracy – podaje pozytywne elementy motywacji. Dla wielu z nich 

ogromną rolę ogrywa właśnie to poczucie bezpieczeństwa i  nie chodzi tylko o to, że w 

Supersamie prawa pracownicze są przestrzegane – dużą rolę ogrywa fakt, iż znają już oni 

swoją pracę, pozostają w dobrych relacjach z przełożonymi i to pozwala im czuć się tu 

bezpiecznie. 

Mi się wydaje, że w porównaniu z innymi pracami to jak tu idę, to wiem, że 

wszystkich znam, wiem co się można po kim spodziewać, wiem, że idę, to „dzień 

dobry”, „dzień dobry” – wszyscy są mili, uprzejmi, wiem co mam robić – idę, 

przebieram się, biorę pieniądze, herbatę sobie szukuję, idę na tą kasę – wiem, 

wszystko znam po kolei, co się będzie działo. I to mi się podoba. Znam kasę, znam 

wszystkie warianty, znam towar, wszystko wiem, jak to policzyć, a to jest ważne, a 

dużo jest na przykład rodzajów pieczywa. Dużo jest takich, że nie wchodzą, bo są 

czytniki bardzo słabe, ale wiem, jak mam to policzyć, gdzie mam to wprowadzić, albo 

wiem, że jak nie wiem, to się kogoś spytam, a jak nie wie, to się następną osobę 

spytam, i wiem, że to policzę i na pewno będzie dobrze. A nie, że ja czegoś nie wiem, 

to mi się ręce trzęsą, bo ja czegoś nie wiem. I to mi się podoba. (Pani Iwonka) 

Ta przyjazna atmosfera ma bardzo duże znaczenie motywacyjne. Większość moich 

rozmówców zapytana, co najbardziej lubią w swojej pracy, wskazała właśnie na klimat. 

Wydaje mi się, że z tego starego Supersamu zostało to, że nikt nie czuje się 

taki zaszczuty, że cały czas cię ktoś obserwuje, bo supermarketach jest tak. Nie jest 

tak, że człowiek się czuje taki..., że nie może na nikogo liczyć, tylko sam na siebie, 

prawda. No, bo jak jest jakiś taki przypadek, że ktoś cię posądzi, że przyjęłaś za dużo, 

albo źle policzyłaś, to u nas tego nie ma. Jedna do drugiej idzie, jak cię lubi, to mówi, 

że „to jest niemożliwe, bo ja ją znam, mi się wydaje, że to nie jest tak, musi być 

inaczej”. (Pani Iwonka) 

Poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników może być również podwyższone przez 

wysiłki ze strony pracodawcy. Mam tutaj na myśli opiekę socjalną. Wiadomo, że w 
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poprzednim systemie zakłady pracy dysponowały dużo większymi środkami na ten cel. 

Również w Supersamie ograniczony zasób funduszy dziś już redukuje znaczenie tej opieki 

nad pracownikami. 

Kiedyś, to tak, kiedyś w czasach PRL-u to było. W tej chwili nie ma już 

żadnych dopłat do wczasów, paczek dla dzieci, (...) Tam są jakieś pożyczki 

długoterminowe, mieszkaniowe, to tam parę osób chyba złożyło. Jest ta kasa 

zapomogowo – pożyczkowa, to kto tam należy, to może pożyczyć. Ale mamy i lekarza 

na miejscu... tak że, jest ta opieka socjalna. Nie za bardzo, ale można wytrzymać. 

[śmiech] Mówi się, że gdzie indziej jest jeszcze gorzej. Kiedyś to było bardziej, na 

kolonie dzieci wyjeżdżały, na wczasy można się było zapisać, gdzieś wyjechać, no 

teraz już tego nie ma. Nie ma na to pieniędzy. (Pani Marysia) 

Jednak pieniądze to nie wszystko. Czasem większe znaczenie ma troska okazana 

pracownikowi, zainteresowanie się jego problemami, zrozumienie dla sytuacji życiowej. 

Kilkakrotnie miałam okazję usłyszeć, że tutaj „funkcjonuje się normalnie” – ma prawo 

boleć cię głowa, masz prawo zachorować, urodzić dziecko – nie ma strachu, że wraz z 

podaniem o urlop macierzyński podpisuje się jakby rezygnację na własne życzenie. 

Niezwykłą troskę o pracownika mogłam często wyczuć w wypowiedziach Prezeski. 

No, jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty rodzinne, prawda, bo była taka dziewczyna, 

która pracowała i dobrym pracownikiem była, i dostała wylewu, no to żeśmy się nią 

opiekowali przez pół roku, przez pół roku, z mężem żeśmy rozmawiali, bo ten mąż 

gdzieś tam hulał sobie, i tego... I przyszedł tam do nas na rozmowę i ja wprost mu 

powiedziałam: „proszę pana, jak ja bym miała takiego męża, to ja bym go wyrzuciła 

z domu. Jak to! Pan sobie lekceważy taką chorą kobietę? To nią się opiekują ludzie 

obcy, a pan sobie, mówię, robi wycieczki? To skąd ma pan pieniądze na te wycieczki, 

jak żona leży chora w domu?” No, tam się tak trochę zachwiał, widziałam, że się 

bardzo zdenerwował, ale widocznie nie chciał tego pokazać, bo tam by może i coś 

powiedział, tylko ja nie byłam sama, w związku z tym się krępował. Nie wiem, czy to 

pomogło, ale miałam czyste sumienie, że to, co czułam, to powiedziałam, że to jest 

kobieta chora, która pracowała, którą bardzo żeśmy lubili, bo była odpowiedzialnym 

pracownikiem. (Prezeska) 

Myślę, że dla wielu pracowników – zwłaszcza młodych – dziś bardzo duże znaczenie 

ma szansa rozwoju. Zastanawiałam się, jakie możliwości ma tutaj taki świeżo zatrudniony 

pracownik. Czy w Supersamie przechodzi się tak zwaną „ścieżkę kariery”, a jeśli tak, to 

jak ona wygląda? Z opowieści o funkcjonowaniu Samu Spożywczego możemy 
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wywnioskować, że w tym sklepie wydzielono wiele różnorodnych stanowisk. O tej 

plątaninie szczebelków i awansów w swojej karierze opowiada Pani Danusia.  

Zaczęłam od sprzedawcy na sali, to tak jak mówię, wszędzie się chodziło. 

Później poszłam na wagę, później z wagi zeszłam na tak zwaną rewirową, to znaczy 

wpierw byłam zastępcą rewirowej. To znaczy był kierownik – bo dużo się towarów u 

nas przyjmowało – to  do pomocy była tak zwana u nas rewirowa, i jeszcze jak 

kierownik nie mógł, to była taka, co zastępowała rewirową. No i tam mi się weszło. I 

później z tego zastępstwa na rewirową, a jeszcze i byłam na kasie! Nie, to po 

sprzedawcy byłam na kasie, po wagach, znaczy się:  z sali na wagi, potem na kasę. I 

tam na kasie nie mogłam mieć kontaktu z pieniążkami, bo miałam kłopoty z oczami 

po prostu. Zawsze miałam, ropiały mi oczy, tak że niestety miałam zalecenie lekarza, 

że nie mogę mieć kontaktu z gotówką. Także z kasy właśnie zeszłam na dyżurną 

kasjerkę, to znaczy byłam przy kierowniku zmianowym, który liczył pieniądze, 

kasjerka zdawała wpierw do dyżurnej kasjerki, później kierownik – ja się rozliczałam 

z kierownikiem. (...) Później od ’ 78 roku chyba jestem, chyba od 13 kwietnia, jestem 

na etacie zastępcy kierownika. (Pani Danusia) 

Mówi się, że jest tutaj regułą, że nowo zatrudnione osoby zaczynają od pracy na sali 

sprzedażowej. Po upływie pewnego czasu – jeśli dobrze sobie radzą – dostają bardziej 

odpowiedzialne stanowiska. Pośród tych „bardziej odpowiedzialnych” pracownicy 

wymieniają etaty na stoisku mięsnym i wędliniarskim oraz stanowisko kasjerskie. Wydaje 

się, że pracownicy uznają taki stan rzeczy za „sprawiedliwy”, że bardziej odpowiedzialne 

funkcje przypadają osobom o dłuższym stażu pracy świetnie znającym pracę sklepu, a nie 

osobom „z zewnątrz” zatrudnionym w procesie rekrutacji. 

U nas też tak jest, przecież u nas też kierownikiem nie zostaje nikt nowy, tylko 

wieloletni pracownik. Na kasę też nie siada nikt nowy przecież, tylko wieloletni 

pracownik. Nie przyjmą od razu na kasę, tylko musi być to osoba, która zaufana jest i 

dopiero na kasę przyjść. (Pani Iwonka) 

Troszkę inną specyfikę mają stanowiska w administracji – tutaj często potrzebne są 

wyższe kwalifikacje, a pracowników administracyjnych – choć nowych etatów jest bardzo 

mało – raczej się rekrutuje. Zastanawiałam się, czy zdarza się, że osoby zatrudnione 

początkowo na stanowiskach sprzedawców, mają szansę awansować do pracy w 

administracji. Okazało się, że dwie z moich rozmówczyń przeszły taką ścieżkę – z „dołu” 

na „górę”. Ciekawy jest fakt, że opinie na ten temat wśród pracowników są podzielone. 
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Osoby zatrudnione na Samie twierdzą, że awans do administracji to sporadyczne 

przypadki. 

Rzadko tu zdarza się, żeby ktoś z dołu na górę przechodził, rzadko. Są takie 

osoby, i ta Ilona chyba przeszła z dołu na górę, ale to za dawnego jeszcze prezesa. 

(Pani Iwonka) 

Tymczasem, pracownicy administracyjni twierdzą, że taki awans wcale nie jest 

utrudniony. 

Na pewno to nie jest utrudnione. Po prostu, jeżeli byłaby tu sytuacja taka, że 

tu się zwalnia miejsce, bo ktoś odchodzi na emeryturę, czy tam w jakiś inny sposób, 

obojętnie, a ktoś tam z pracowników na dole ma kwalifikacje odpowiednie, no bo 

musi mieć kwalifikacje, wie pani, i chce tu przyjść, to przecież bardzo prosta droga – 

zgłasza do kadr, że chce i już. I na pewno nie miałby żadnych kłopotów, chyba że 

byłby tam na tyle dobrym pracownikiem, że kierownik z dołu nie chciałby się go 

wyzbyć. To by było: „proszę pana, proszę jeszcze tu zostać”, ale tak to absolutnie. 

(Pani Jadzia) 

 

Ze sprzedawcy na kasjerkę, z kasjerki do księgowości poszły dwie osoby, na 

komputer poszły, prawda, także tutaj ta fluktuacja tych ludzi tak przechodziła, że nie 

tylko, powiedzmy, na tym stanowisku ona ma być – jeżeli ona wykazuje jakąś chęć, 

jakieś zainteresowanie, powiedzmy, pracę to nawet z tego sprzedawcy ona idzie do 

księgowości i tam ona księguje w komputerze, i tam ona robi robotę. Tak że, są tam 

dwie osoby takie z Samu Spożywczego. (Prezeska) 

Ważny jest też ten fakt „odpowiednich kwalifikacji”. No właśnie – czy Supersam dba 

o podnoszenie kwalifikacji przez członków swojej załogi? Na to pytanie wszyscy 

rozmówcy jednym chórem odpowiadają twierdząco. W przedsiębiorstwie organizowane są 

różnorodne szkolenia – jeżeli chodzi o sprzedawców, dotyczą zwłaszcza kultury obsługi, o 

czym była już mowa wcześniej. 

Jedno szkolenie, prawda, było prowadzone, były testy i ten, który prowadził 

szkolenie – już ci najlepsi, którzy zdali z piątką, ja tak mówię – piątka, ale on nie 

stawiał tam piątek, tylko praca powiedzmy była taka, która była oceniana dobrze – to 

dostali nagrody, po 200 zł dostali nagrody. (...) Potem, proszę panią, było drugie 

szkolenie, gdzie było z kamerą i takie grupki się potworzyły, gdzie jeden pracownik 

przedstawiał klienta, a drugi sprzedawcę i zadawali sobie pytania, i na te pytania 

odpowiadali. Najpierw był wykład i on im wykładał, jak takie rzeczy należy załatwiać 
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i rozmawiać z klientem, jak klientowi tłumaczyć, i tak dalej, i tak dalej i potem to 

przed kamerę: kamerę ustawiał i oni tam z sobą, ileś tam było grup, oni to ćwiczyli. 

(Prezeska) 

Szkolona jest także kadra kierownicza. W momencie przeprowadzanych przeze mnie 

badań do wyjazdu na specjalistyczne szkolenie w Niemczech przygotowywała się grupa 

złożona z kierowników różnych dużych warszawskich obiektów handlowych – między 

innymi kierownicy Samu Spożywczego i Przemysłowego z Supersamu. Poza tym, kadra 

kierownicza jest szkolona na bieżąco w technikach oceny pracy.  

Ja jestem w tej chwili po takim szkoleniu, gdzie my na takie konsultingi 

jeździmy do innych sklepów. Ja na przykład byłam w Hali Banacha, byłam w Hali 

Kopińskiej i tam się właśnie ocenia takie zachowanie sprzedawców i ogólna ocena 

sklepów jest (...) 

W ogóle na czym to polega: idzie się do sklepu, ocenia się sklep. Ocena sklepu, to 

chodzi o to, czy jest czysto, czy jest porządek, aczkolwiek porządek może nie w takim 

rozumieniu potocznym. Porządek to chodzi, że na przykład grupa towarowa na 

regale to ma od 40 cm do metra, jakiś tam towar [śmiech]. Także, mówię, to jest 

troszeczkę inaczej, niż w takim normalnym rozumieniu. Powiedzmy, porządek czyli 

czy są jakieś logiczne powiązania towarów, czy na przykład karma dla psów nie jest z 

odżywkami dla dzieci na jednym regale. To, powiedzmy, jak są odżywki dla dzieci, to 

dalej mogą być jakieś zabaweczki, jakieś tam buteleczki jeszcze, czy powiedzmy, jak 

mąka, do dalej cukier, cukry waniliowe, proszki do pieczenia, że jak ktoś przychodzi 

po mąkę, żeby sobie ciasto upiec, to ma pod ręką od razu inne składniki do tego 

ciasta. Poza tym, co tam jeszcze jest, chodzi o to, czy powiedzmy sprzedawca powita 

klienta przy wejściu. No, wiadomo, często jest tak, że – szczególnie w sklepach 

samoobsługowych, że gdzieś tam sprzedawcy są, no i trudno, żeby tam cały czas 

rozglądali się i wszystkim w koło mówili „dzień dobry”. Ale powiedzmy, klient 

przychodzi i powiedzmy, oczekuje jakiejś pomocy, daje jakiś taki sygnał wzrokowy i 

wtedy, czy ten sprzedawca do niego podejdzie, czy go powita. Wręcz naszym 

zadaniem jest właśnie zadanie pytania, na przykład dlaczego taki drogi jest ten 

towar, w jaki sposób wtedy sprzedawca... Mamy udawać takich klientów 

niecierpliwych, czepiających się, no i zobaczyć, jak w takich sytuacjach ten 

pracownik sobie radzi. Wiadomo, że my w naszym sklepie nie możemy takiego 

badania przeprowadzić, no bo mija się to z celem. Bo wiadomo, że jak my zejdziemy, 

to taka rozmowa zupełnie inaczej wyglądałaby. A jest zupełnie inaczej, gdy idziemy 
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gdzieś w obce środowisko – wśród ludzi, którzy nie wiedzą, co my w danej chwili 

robimy. (Pani Grażynka) 

Jak wypadają takie oceny? 

Ja byłam w tej chwili na dwóch takich szkoleniach, no i powiedzmy szczerze 

w drugim przypadku to byłyśmy pilotowane, więc ta ocena była taka zafałszowana. 

Bo widać było, że ta reakcja w pierwszym momencie była taka normalne, po czym 

nagle gdzieś zza naszych pleców ktoś wyrastał, no i „dzień dobry paniom!” [śmiech]. 

No tak że widać to było, a gdzieś tam kierowniczka zza regału patrzy, czy już do nas 

ktoś podszedł, także trudno na razie to ocenić, na razie to i my się uczymy. Co poza 

tym, no byłam na dwóch tych treningach i raz byłam z koleżankami z handlowego, a 

drugim razem byłam z koleżanką z księgowości. No i zupełnie inne postrzeganie jest 

wszystkiego przez kierowniczkę zaopatrzenia, bo ona idzie i cały czas „aha, no tak, tu 

mają to, tu mają to, to jest takiej firmy, to takiej, my to mamy też, a patrz – fajnie tu 

to razem zestawili” [śmiech]. Jeśli chodzi o osoby, które właśnie nie mają kontaktu z 

zamówiennictwem, no to już inaczej. My to tak patrzyłyśmy, jak taki klient normalny, 

no prawie że normalny. Natomiast one, to już zupełnie jakoś tak inaczej. No, to jest 

ich praca, no więc mają już to we krwi. Po prostu we krwi to mają [śmiech]. (Pani 

Grażynka) 

Poza tym pracownicy zwracają uwagę, że dziś dużo młodych osób chce się 

samodzielnie rozwijać kończąc szkoły, studia, różne kursy. Supersam nie ma środków na 

jakiekolwiek dofinansowanie tego rozwoju, jednakże stara się pomagać uczącym się 

osobom choćby poprzez dostosowanie ich godzin pracy do zajęć w szkołach i na 

uczelniach – chodzi bowiem głównie o naukę w systemie wieczorowym lub zaocznym. 

Nie są kierowani i w związku z tym nie mają żadnych ulg, tyle że powiedzmy 

kierownik zwalnia, nie ustawia na te dni, kiedy jest szkoła, no nie utrudnia się tutaj 

zdobywania wiedzy. Bo czasami jest i tak, że jak chce mieć sobotę, to musi wziąć 

urlop, bo nie zmienią grafiku – tak z tego, co słyszałam, a u nas to tak po prostu w 

ramach tego, co możliwe, ułatwia się. (Pani Grażynka) 

Biorąc pod uwagę te wysiłki w podnoszeniu kwalifikacji przez całość załogi 

Supersamu, zarząd z dumą twierdzi, że zatrudnia bardzo dobrych fachowców. Stawiane są 

tu duże wymagania, ale jednocześnie dokłada się wszelkich starań, aby pracownicy mogli 

się dużo nauczyć. Myślę, że taka opinia ma duże znaczenie właśnie dla młodych osób 

wiążących swoją przyszłość z handlem – jest to dobra szkoła, nawet jeśli to wynagrodzenie 

nie jest już tak sowite. 
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Jeżeli sprzedawca odchodził, czy dziękowano mu za pracę w Supersamie i 

miał glejt, że on był z Supersamu, to tak jakby, wie pani, jakby miał znak jakości na 

czole. Pracownicy odchodzący z Supersamu nigdy nie mieli kłopotów ze znalezieniem 

dobrze płatnej pracy. Jeżeli wychodzi z Supersamu, to znaczy, że jest nauczony 

dobrej pracy. (Prezes) 

Poza tymi wszystkimi bodźcami motywacyjnymi, o których była do tej pory mowa, 

nie możemy zapomnieć o sferze uczuciowej. Ktoś może powiedzieć – jakie uczucia? Praca 

to praca, zarabia się pieniądze i koniec. Taka postawa nie dotyczy jednak wszystkich, a z 

pewnością nie ma nic wspólnego z nastawieniem części długoletnich pracowników 

Supersamu. Jedni mówią otwarcie o przyzwyczajeniu i obawach przed zmianami, przed 

poszukiwaniem nowej pracy, konieczności uczenia się wszystkiego od początku. 

Ja nie lubię takich zmian raptownych. Przyzwyczaiłam się, uważam, że jest to 

mi dobrze, tak jak pani powiedziałam, jest to atmosfera typowo rodzinna, że nie boję 

się, że jak w razie czego zachoruję, to od razu będę musiała szukać pracy, czy będą 

jakieś nieprzyjemności, że mnie nie było, że ktoś za mnie musiał pracować. (Pani 

Irenka) 

 

Muszę pani powiedzieć, że ja się nie zastanawiałam, jak teraz tak myślę, że 

tyle lat przepracowałam [śmiech]. Zleciało, tak bym powiedziała, że zleciało. Nawet, 

jak Miecia pierwsza (...) –  te czasy już były takie i Miecia mówi: „chodź, już dosyć w 

tym Supersamie” – mówi – „ja tam odchodzę”. Ale ja uważam, że ... ja w ogóle nie 

lubię zmieniać czegoś tak, lubię tak, taką stabilność, bym powiedziała. Zawsze 

miałam takie obiekcje, że a jak pójdę, to może będzie mnie gorzej, a wiadomo, czy ja 

sobie, a jakie wymagania. A tu tak jest, w tym ruchu, człowiek już wie, co ma robić, 

gdzie co jest, no to chyba to. (Pani Marysia) 

 Inni po prostu lubią swoją pracę – dobrze się tu czują, odnajdują spełnienie w tym co 

robią, co nie oznacza, że nie potrafią dostrzec w zatrudnieniu w Supersamie dodatkowych 

korzyści – te korzyści płynące z dostępu do zaopatrzenia były znamienne zwłaszcza w 

poprzednim systemie i znaczenia tej dodatkowej wartości pracownicy również nie kryją. 

Tutaj zawsze coś się dzieje, jest ciekawie: a to ktoś przyjdzie, ktoś zadzwoni, 

co chwilę są jacyś interesanci, coś się dzieje. Dobrze mi się tu pracuje. Nie mówię, 

nie myślałam, żeby tu pracować 28 lat. Nawet kiedyś wymówienie napisałam, ale szef 

mi tak od razu nie podpisał, bo wtedy obowiązywał mnie już 3-miesięczny okres 

wypowiedzenia, to mi tak od razu nie chciał podpisać.  Ale też myślałam tak: czasy 
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takie, nigdzie nic nie ma, ludzie wystają w kolejkach, wstają w nocy i w kolejki idą, a 

ja tu zawsze wracałam z pełnymi siatkami, to i do domu było i też zaoszczędziłam ten 

czas, co bym musiała stać w kolejkach. A człowiek był młody, to też przecież chciał 

gdzieś iść, do kawiarni, do knajpy jakiejś czy na dyskotekę. A tu to miałam to 

załatwione, no i w końcu zostałam. Ale nie narzekam, fajnie było. (Pani Basia) 

Ja po prostu lubię tutaj pracować, człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy... 

Dokąd mogę, to lubię być w tym ruchu, w tym żywiole, biegać – mało siedzimy, w 

ogóle to jest tak na nogach, trzeba wszędzie zajrzeć po prostu [śmiech]. (Pani 

Danusia) 

Najsilniejszą emocją jest jednak przywiązanie. Kilkoro z moich rozmówców 

stwierdziło, że czuje się przywiązanych do tego miejsca. Część z nich nawet nie myślała o 

możliwości szukania innej pracy. 

Ja tak naprawdę to się przywiązałam chyba do tego Supersamu, nie wiem, 

jakiś węzłem, bo szczerze powiedziawszy, to nigdy nie myślałam o tym. Może na 

początku, jak tylko zaczęłam pracę, tak po 5 latach mniej więcej od rozpoczęcia 

pracy pomyślałam, że może czas najwyższy. Ale zostałam, bo mnie zachęcono, żebym 

została, no i od tamtej pory już mi takie myśli pogłowie nie chodziły. Po prostu, 

przywiązałam się do tego miejsca chyba, bo przecież ludzie to się wciąż zmieniają. 

Podoba mi się tu. (Pani Bożenka) 

Kiedy tak przez cały okres badań i pisania pracy o Supersamie zastanawiam się nad 

źródłami powodzenia tego sklepu, pisząc w tym momencie o przywiązanych do swojej 

pracy ludziach, dotykam jednego z najważniejszych w tej kwestii aspektów. Na nic 

bowiem zdadzą się wysiłki ekonomiczne i upiększenia budynku, jeżeli nie będzie tu 

zadowolonych pracowników. A taka emocjonalnie związana choć część załogi nie da się 

porównać z niczym innym.  

Te związki jakieś emocjonalne, ja nie mówię wszystkich, ale znaczącej części 

załogi z Supersamem, były zawsze bardzo tutaj ważne. Ludzie się identyfikowali, 

utożsamiali z Supersamem. To też jedno z nie najmniej ważnych źródeł sukcesu w 

Supersamie. (Prezes) 

W tym stwierdzeniu Prezesa nie ma przesady. Poprosiłam moich rozmówców, aby w 

jednym zdaniu określili, czym jest dla nich praca w Supersamie. Wydaje mi się, że 

odpowiedzi, jakie usłyszałam, nie wymagają komentarza. 

Jest to dla mnie ostoja, można powiedzieć. No, miejsce pracy to 

najważniejsze... Można powiedzieć krótko: Supersam to moje życie, bo tu całą 
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młodość spędziłam, wszystkie lata i praktycznie to ja tutaj więcej czasu spędziłam, niż 

w domu, szczerze powiedziawszy. (Pani Bożenka) 

 

 Supersam jest drugim domem, tutaj przychodzimy, każdy opowiada o swoim, 

co tam w domu , także to taki drugi dom. Jak się długo pracuje, to człowiek jest taki 

zżyty z koleżankami i jeszcze jak jest, wie pani, towarzystwo takie zgrane, bo gorzej 

jak jest tam... A u nas towarzystwo jest naprawdę bardzo fajne, także człowiek idzie z 

ochotą do pracy, naprawdę. Także, u nas się dobrze pracuje. (Pani Marysia) 

Ktoś może powiedzieć, że nie ma nic dziwnego w utożsamianiu się z miejscem 

pracy, jeśli spędziło się tam 40 lat. Co innego bowiem starzy pracownicy, a co innego 

wychowana w innych warunkach i mająca inne oczekiwania młodzież. Ku mojemu 

zaskoczeniu jednak również od przedstawicielki młodego pokolenia miałam okazję 

usłyszeć wypowiedź wskazującą na utożsamianie się ze swoim miejscem pracy. 

Dopiero z biegiem czasu dowiedziałam się, że to jest najstarszy sklep, a 

później oczywiście byłam bardzo dumna, bo w tym serialu „Dom”, nie wiem, czy 

pani zna, to właśnie Popiołek mówi, że powstał taki nowy „Supersam” czyli sklep, w 

którym się samemu bierze, ale trzeba płacić. To właśnie byłam bardzo dumna i 

wszystkim mówiłam, że to jest Supersam, taka byłam zadowolona. (Pani Iwonka) 

Jednak różnica pomiędzy młodym a starszym pokoleniem jest taka, że ci pierwsi są 

bardziej otwarci na zmiany. Starsi nie myślą już o eksperymentowaniu, tu jest ich miejsce, 

tu mają swoje koleżanki i kolegów, tu wszystko znają, to po co mają szukać czegoś 

innego? Młodsi pracownicy częściej rozważają możliwość zmiany pracy, ale tylko jeśli 

mogliby oczekiwać lepszych warunków. 

Czy bym zmieniła pracę? Mi się wydaje, że gdyby była lepsza, wolne soboty, 

niedziele, to chyba raczej tak. Bo tutaj jest taki minus, że muszę pracować w te soboty 

i niedziele, prawda? A tak poza tym, to nie. (...) Chyba bym stąd nie odeszła, może z 

ciężkim sercem, bo tu każdy z ciężkim sercem odchodzi, naprawdę. Tu takie momenty 

były, jak były te zwolnienia, te osoby pracowały tu po kilkanaście lat, to strasznie 

było ciężko im. I teraz nawet, jak się do nich dzwoni, bo dzwonią tam do nich 

dziewczyny, które się znają z osobami, które odeszły, to strasznie to przeżywają, 

naprawdę. Niektórzy to i piją alkohol, ciężko im jest się pozbierać po prostu. Tam są 

inne zasady, inny pracodawca po prostu jest i żałują, że się stało tak, że musiały 

odejść. (Pani Iwonka) 



 175

Kiedy dziś zastanawiam się nad moją przyszłą pracą i tym, co chcę w życiu robić, 

chcąc nie chcąc muszę się zaliczyć do młodego pokolenia. Jedna z moich rozmówczyń 

zwróciła uwagę na fakt, iż w dzisiejszych czasach młodzież często nie decyduje się na 

pracę dlatego, że ją lubi, że czuje do niej powołanie, ale ze względu na pieniądze, prestiż, 

czy ze zwykłego strachu przed jej brakiem. Przyszło nam żyć w takich smutnych realiach, 

w których albo wybieramy miejsce pracy, bo tam jeszcze dostaje się regularne przyzwoite 

pensje, albo w ogóle nie mamy żadnego wyboru i idziemy tam, gdzie jest jakakolwiek 

praca. I jest to ten smutny wniosek wypływający z tego rozdziału. Jednakże, jest też jakieś 

słowo otuchy – są bowiem jeszcze takie miejsce, gdzie pracowników się szanuje, gdzie 

dba się o ich rozwój, od których się wymaga, ale też których się nagradza. Że są jeszcze 

takie miejsca, z których pracownicy odchodząc po 41 latach pracy, mówią takie słowa: 

Ja jestem szczęśliwa i zadowolona, że pracowałam tak długo w Supersamie i 

że mogłam, powiedzmy, tak pokierować tą częścią handlową, bo ja mówię tylko o 

części handlowej, że nie wstydzę się, nie wstydzę się tego, że w Supersamie jeśli klient 

przyjdzie, on dostanie naprawdę towar odpowiedniej jakości i w odpowiedniej cenie 

– nie wstydzę się tego. Bardzo, bardzo ubolewam nad tym, że musiałam odejść, no 

niestety – swoje lata, i tak długo pracowałam (...) ale jednak wiek już swoje robi i 

zdawałam sobie sprawę, że trzeba po prostu odpocząć. I zaczęłam w maju i 

skończyłam w maju. Zaczęłam 2 maja w Supersamie, a skończyłam 31 maja 2003, tak 

że pełne 41 lat i miesiąc. (...) Zapowiedziałam na Walnym Zgromadzeniu, że 

Supersam jest moim dzieckiem, więc: po pierwsze będę robiła u was zakupy, to 

pierwsza rzecz, druga rzecz: będę was kontrolowała, żebyście nie zrobili mi wstydu, 

bo to jest niestety moje dziecko. Więc pracownicy mi odpowiedzieli: „tak, mamo, 

będziemy przestrzegać twoich zasad” [śmiech]. To było bardzo fajne, bardzo fajne. 

(Prezeska) 

Myślę, że warto jest takich miejsc szukać, aby je ocalić i aby o nich pisać. 

 

 

3.11 Między tradycją a nowoczesnością 
 

W trakcie ostatniego wywiadu przeprowadzonego w Supersamie usłyszałam ciekawą 

informację, o której nie wspomniał żaden z wcześniejszych rozmówców. 
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Ten sklep miał być prowizorką podobno, to miała być prowizorka obliczona 

na 10 lat, czy na 15 lat handlu, a potem mieli to skasować. Ale, tak jak to przysłowie 

mówi, że te prowizorki najdłużej trwają, to już tak 40 lat to stoi. (...) Miał być właśnie 

taki niestały, miał być tylko na jakiś okres, a potem miało to być, nie wiem, 

rozbudowane czy zmienione – no, coś miało z tym się dziać. Ale to jednak sobie stoi. 

(Pani Jadzia) 

Tą informację potwierdza komentarz zamieszczony w artykule, który udało mi się 

znaleźć w  Życiu Warszawy z 1981 roku. 

Na zakończenie paradoksalna ciekawostka. „Supersamu” od 4 lat nie ma... 

Gdy podjęto decyzję o jego budowie w końcu lat 50-tych Urząd Dzielnicowy na 

Mokotowie wyznaczył tymczasową lokalizację na 15 lat, ponieważ w przyszłości 

inaczej miał być zagospodarowany ten teren Warszawy. (Życie Warszawy, 

24.02.1981)   

Ma rację Pani Jadzia mówiąc, że najczęściej to prowizorki najlepiej się mają. Bo 

przecież jak wynika z moich obserwacji i rozmów, Supersam ma się całkiem nieźle, a w 

tym roku obchodzi już 42 urodziny. Nie cieszy się może aż takim powodzeniem, jak w 

pierwszym okresie swej działalności, ale utrzymuje się na powierzchni i wreszcie działa w 

skali, do jakiej został zaprojektowany. 

Na początku pracy zadałam pytania, jak Supersam odnalazł się w nowej 

rzeczywistości i czy bardziej skłania się ku tradycji, czy nowoczesności. Myślę, że już czas 

odpowiedzieć na te pytania, choć pewnie jednoznaczną i prostą odpowiedź trudno jest 

znaleźć. Według mnie ten „wzorcowy sklep” obrał swoją własną drogę – nie podzielił losu 

wielu sklepów społemowskich, trudno też porównać sposób jego działalności do 

nowoczesnych supermarketów. Myślę, że znalazł sobie miejsce „pomiędzy” wyciągając 

wnioski z działalności swojej i innych oraz adaptując najlepsze i najciekawsze 

rozwiązania. Jaki jest to zatem sklep? 

Nowoczesny, ale z tradycjami, które zawsze był tym wzorem. Że teraz inne 

metody organizacji, ale żeby nadal to był ten sklep, który przyciąga mimo tego, że 

jest tak ogromna konkurencja. (Pani Grażynka)  

Pracownicy w większości podzielają opinię, że ich sklep stara się doścignąć 

nowoczesność. Jako przykład podają wszelkie sposoby unowocześnienia budynku i nie 

można nie przyznać im racji. Wnętrze Supersamu w żaden bowiem sposób nie wskazuje na 

jego wiek, a znak czasu można zaobserwować jedynie na zewnętrznej elewacji i na 

nieremontowanym suficie. Poza tym, w Supersamie działają bez zarzutu wszelkie 
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unowocześnienia – komputerowa ewidencja towaru, kasjerki obsługują elektroniczne kasy, 

klienci mogą zapłacić kartą kredytową. 

Nowoczesność nie przeszkadza. Jak teraz mamy nowe meble na pieczywo, tak 

jak pani widziała, prawda, eleganckie, no jeden nas chwali, drugi gani, ale no jest 

wielu klientów, którzy twierdzą, że Supersam zyskał. Zyskał, zyskał. (Pani Danusia) 

 

Proszę pani, sama bryła budynku jest taka, jaka była, więc to można 

powiedzieć, że jest już tradycja, bo to 41 lat już teraz, ale wnętrze musi się zmieniać, 

bo jakby się nie zmieniało, to co by to było? (...) Komputeryzacja na dole, kasy 

fiskalne – wszystko to, tak jak mówię, było wprowadzone, bo takie były wymogi i to 

wszystko jest. Staramy się robić sobie jakieś co raz to nowe stoiska, nowe meble 

sprowadzamy, stoisko piekarnicze pani widziała, bo to też były zalecenia, żeby nie 

ręką każdy grzebał, także metodą tradycyjną – to wychodzi z tego, że nie wszystko 

może być samoobsługą, że musi być i tradycja też. (Pani Jadzia) 

Nowoczesność i tradycja cały czas przeplatają się ze sobą – nowe technologie, nowe 

techniki sprzedaży, nacisk na szkolenia, nowe pomysły, ale przecież jest też i ogromny 

bagaż doświadczeń, o którym pracownicy Supersamu nie zapominają. Wręcz przeciwnie – 

sklep organizuje obchody okrągłych rocznic funkcjonowania, w trakcie których 

organizowana jest sprzedaż uliczna, konkursy i atrakcje dla klientów. 

Cały czas to było jakoś tak właśnie podkreślane, że to jest sklep właśnie... 

przy jakichś takich okazjach, jakichś spotkaniach to było właśnie zawsze przez zarząd 

podkreślane, że to tyle lat już i cały czas na powierzchni. (Pani Grażynka) 

Trzeba pielęgnować, to co najlepszego wynika z tradycji. Bardzo ważne jest 

utrzymywanie dużego asortymentu i bardzo dobrego zaopatrzenia. Jest to bowiem fakt, 

który zakorzenił się w świadomości warszawiaków – „w Supersamie zawsze było”. 

Cała Warszawa, wszyscy wiedzieli, „bo w Supersamie musi być”, prawda, to 

jest do dziś, że „no jak to, w Supersamie nie ma?” – klient też tak mówi. Także klient 

dzisiaj, że Supersam, to powinno być wszystko. (...) Jeżeli występują braki na mieście, 

tak jak miało to miejsce 2 maja, kiedy sklepy małe zostały zamknięte, pozamykały 

sobie, prawda, i wystąpiły braki pieczywa, to wtedy – „no jak to, to w Supersamie nie 

ma?”. (Pani Danusia) 

Ważne jest też utrzymywanie wysokiej jakości oferowanego towaru, czym Supersam 

tak bardzo odróżnia się od supermarketów. Można powiedzieć, że tutaj funkcjonuje 
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jeszcze „stara szkoła” – tak, jak dawniej, można nabyć świeże produkty garmażeryjne z 

własnej rozbieralni mięsa lub jeszcze ciepłe wyroby cukiernicze. 

Ja żadnych reklamacji przez tyle lat nie miałem. Zawsze dbałem o to, żeby ten 

wygląd, żeby ten asortyment był jak najlepszy. I smaczny. Kiedyś były receptury, nie 

wiem, jak teraz tam jest w prywatnych, każdy miał recepturę i według receptury 

robił. Była wywieszka na ścianie i według tego muszę zrobić. Tam nie było żadnego 

oszukaństwa. Bo prywatnie to teraz ja nie wiem, to tam chyba inaczej jest. Nie będę 

ich tam naganiał [śmiech], czy oni tak mają. Ale to było przestrzegane i człowiek się 

bał. (Pan Heniek) 

Bez wątpienia ogromną siłą Supersamu wypływającą właśnie z tradycji jest również 

panująca między pracownikami atmosfera.  

Pani Zosia: Dobra była atmosfera i jest dobra. W porównaniu do tych dużych 

sklepów, co się słyszy, to tu jest jeszcze na tych starych zasadach, można powiedzieć. 

Badaczka: Jakie to są te stare zasady? 

Pani Zosia: No stare, że człowieka jakoś traktują dobrze. 

Zadowolony pracownik to zadowolony klient. Rodzinne stosunki, bardzo dobra 

współpraca między kierownictwem i załogą Supersamu jest czymś zupełnie wyjątkowym. 

O tej wyjątkowości bardzo często mówili moi rozmówcy podkreślając, że w dzisiejszym 

świecie biznesu rzadko można napotkać takie relacje.  

I ci ludzie też są jacyś tacy troszkę inni, prawda? Bardziej przypominają tryby 

w maszynie, niż człowieka, bo to jest tak – tu go posadzili, ja mam robić to i to, bo 

muszę – bo po prostu musi, jak zwierzchnik mu kazał, to musi. A u nas jest jeszcze 

taka atmosfera na tyle, że jak nie umiesz tego, aha, to ja ci powiem – to sobie to tak 

zrób, tak zrób, a teraz jak ja słyszę to współzawodnictwo jest takie coraz bardziej 

zajadłe, gdzie nie ma takiego ciepłego nastawienia do sąsiada, co przy drugim biurku 

siedzi – ty tego nie wiesz, to co to mnie obchodzi, to nie moja sprawa – tak jest teraz. 

Każdy musi się wszystkiego we własnym zakresie nauczyć, nie ma czegoś takiego, jak 

kiedyś było, że starsza koleżanka młodszą nauczyła pracy. Bo szkoła szkołą, te 

wiadomości szkolne to takie sztampowe, a w pracy inaczej, w rzeczywistości zawsze 

trochę jest inaczej. Czy ekonomika, czy zarządzanie w tej firmie będzie tak ułożone, a 

w drugiej troszkę inaczej. Zasady pewnie zostaną takie same, ale te szczegóły – a jak 

to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. (Pani Jadzia) 

Nie zapominajmy, że częścią tradycji są też starzy pracownicy, którzy pamiętają nie 

jedno, a swoje doświadczenie i wspominki przekazują młodszym. Przyjdzie przecież taki 
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moment, że opiekę nad Supersam przejmie w całości nowe pokolenie. Odniosłam 

wrażenie, że starsi pracownicy wspierani przez kierownictwo chcą pewne standardy, 

nawyki, zwyczaje wpoić swoim młodszym kolegom. 

Jeszcze mi się wydaje, że to chyba dlatego, że jest taki stary i są takie 

zwyczaje może, że tak się przyjęło. Tak się przyjęło, że każdy się zna, każdy rozmawia 

ze sobą, nawet tam jakieś sprawy rodzinne – no, każdy tam o sobie wszystko wie: kto 

ile ma dzieci, gdzie mieszkają, co robią, czy ma męża, czy nie, czy rozwód, nie 

rozwód – każdy o sobie wszystko wie. No wie pani, plotki są tutaj z tego powodu 

duże, bo każdy się wszystkim interesuje, ale to wie pani. Dobrze, że tu jest taka 

atmosfera, że się każdy zna i nic więcej. Tu są różni ludzie, i młodzi są, i starzy są, 

teraz część osób już z tego macierzyńskiego poprzychodziło i też bardzo szybko się 

człowiek zapoznał i dowiedział się, co robi, czy się uczy. (Pani Iwonka) 

Bez wątpienia, pracownicy w Supersamie dużo przeszli. Najtrudniej było na pewno 

w okresie kryzysu na przełomie lat 70-tych i 80-tych. Między murami sklepu wciąż krąży 

jeszcze wiele historyjek z tamtego okresu przypominając o trudnych chwilach i ciemnej 

stronie pracy w handlu. Głównie jednak opowiadane są one w formie anegdot z 

sentymentalnym zakończeniem „ach, to były czasy”.  

Jest wiele rzeczy, ale to chyba jeszcze te czasy w PRL-u, jak dochodziło 

prawie że do dramatów rodzinnych, kiedy to sprzedawczynie, w większości młode 

kobiety wracały bardzo późno do domów, a mężowie nie chcieli uwierzyć, że wracają 

po północy z pracy [śmiech], ale tak było, że zmiana kończyło się z ostatnim klientem, 

a klientów się nie wypędzało. To były takie czasy.  (Prezes) 

 

A było! [śmiech] Wszyscy jedli wigilię, a my o 19.00 żeśmy jeszcze chlebek 

paczkowali, takie były czasy! Ludzie wracali z wigilii, a my jeszcze żeśmy 

sprzedawali pieczywo. O, to było przykre po prostu, bo nikt nie miał chleba, a 

Supersam miał i tłumy ludzi i nie to, co teraz, prawda, że ten bocheneczek chleba. To 

były przykre takie czasy, że człowiek nie mógł iść do domu, tylko jeszcze musiał być 

do szóstej, wtedy łezka w oku, że się nie jest z rodziną, prawda. (Pani Danusia) 

Mimo wszystko, lata kryzysu udało się przetrwać i wyjść na prostą, i myślę, że duża 

w tym zasługa właśnie tej niezwykłej atmosfery i poczucia jedności pomiędzy 

pracownikami.    

My jesteśmy taką załogą troszkę jeszcze zintegrowaną, tak jak mówiłam, te 

lata i ten czas to swoje jednak robi, bo każdy nawet z racji sentymentu jakiegoś, że 
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zostawił tu tyle lat swojego życia, to też ma do tego jakiś sentyment, prawda? To nie 

jest coś takiego, że o – przejdę i pójdę. Na pewno, jak będę na emeryturze, to jak 

będę tędy przejeżdżać, to powiem – o, tutaj tyle lat pracowałam i nawet mi się dobrze 

pracowało, prawda? Na pewno przy Hicie czy przy jakimś innym Geant jak ktoś 

będzie przejeżdżał, to tak nie wspomni. (Pani Jadzia) 

Znamy już zatem historię Supersamu, wiemy również, jak radzi sobie obecnie. 

Pozostaje zadać pytanie: jaka czeka go przyszłość? Czy sklep ma jakieś plany? 

Ma, oczywiście, że ma, ale to są wszystko kwestie jeszcze niepewne, jedna 

kwestia, to kwestia właśnie parkingu, są to sprawy prawne związane z dzierżawą 

ziemi od gminy Centrum, gmina nam tu trochę te sprawy utrudnia i to jest to, o czym 

mówiłem wcześniej, miało być małym i średnim przedsiębiorcom łatwiej, a tu 

tymczasem sprawa ziemi się ciągnie i ciągnie. Chcemy także dalej prowadzić prace 

remontowe, to są takie ogólne plany. (Prezes) 

Prezeska zdradza troszkę więcej informacji na ten temat. Jako, że cały czas Supersam 

boryka się z problemem wysokich kosztów, kierownictwo planuje rozszerzenie 

działalności i efektywniejsze wykorzystanie powierzchni i gruntu, którymi dysponuje. 

Tu konieczne jest rozwinięcie się, powiedzmy, bo jeżeli będą spadały obroty, 

to Supersam się nie utrzyma, dlatego wszystko trzeba robić, żeby zwiększać – żeby ta 

powierzchnia, która jest, żeby była zwiększona i  żeby z tego brać pieniądze, to wtedy 

się utrzyma. I w tym kierunku prezes będzie to prowadził, na pewno, bo to jest taki 

człowiek z zamysłem ekonomicznym.(...) 

W zamyśle Supersamu w ogóle jest, żeby się przekształcić, żeby teren, który mamy, 

mamy 13 tys. metrów kwadratowych powierzchni, i my chcemy tą część właśnie 

uliczną zmodernizować – oczywiście, przyjąć taką zasadę, że ci, którzy pracują, żeby 

dali jakiś wkład, żeby tego, jest na to projekt zrobiony i on jest w urzędach tutaj do 

zatwierdzenia. (...) Więc, jak oni to nam zatwierdzą, to mam wrażenie, że tam 

powstanie taki pawilon, ładne sklepy i tam będą to wydzierżawiali tym ludziom, 

którzy pracują, a jeśli będzie więcej, to tam się na pewno trafi, bo dobry punkt jest, 

także nie będzie problemu. Także, zamysły są, aby to było zrealizowane w przyszłości. 

Mam wrażenie, że będzie. (Prezeska) 

Poza tym, Supersam zamierza ożywić kontakty z innymi dużymi obiektami 

handlowymi. Wiadomo – „w kupie raźniej”, zjednoczonym spółdzielniom handlowym 

łatwiej będzie się oprzeć potędze zachodnich sklepów. Myślę, że bardzo ważnym źródłem 

sukcesu Supersamu jest otwartość na nowe pomysły i gotowość do uczenia się. 



 181

Kierownictwo jest bardzo otwarte na wszelkie uwagi z zewnątrz, stara się obserwować, 

podglądać i najciekawsze rozwiązania wprowadzać u siebie. Taka współpraca z innymi 

obiektami jest na to dobrym przykładem.  

Ja mam wrażenie, że Supersam jak istniał, tak na pewno będzie istniał, jako 

Spółdzielnia, ponieważ ona się rozwija. Chcemy, nawiązaliśmy kontakt z Halą Wola, 

z Halą Banacha, z Halą Kopińską, powiedzmy, jakieś takie wspólne zamierzenia 

chcemy zrobić, tam prezes już w tym kierunku robił ruchy i rozmowy, i tak dalej, i tak 

dalej. Teraz wspólnie właśnie jadą do tych Niemiec zobaczyć, jak tam to w ogóle 

wygląda. No, chcemy wiedzieć wszystko, wchodzimy do Unii Europejskiej, my 

chcemy wiedzieć, jak pracują sklepy, czy przedsiębiorstwa handlowe, czy prywatne 

przedsiębiorstwa, bo tam wszystko to są prywatne przedsiębiorstwa, na pewno są też 

i spółdzielcze, bo Niemcy to jest naród taki gospodarny, no i jadą tam zobaczyć, jak 

to się wszystko odbywa, żeby może niektóre rzeczy wprowadzić tutaj, żeby nie być do 

tyłu, a do przodu po prostu, o, tak bym to powiedziała. Zawsze staraliśmy się, zawsze, 

iść do przodu, a nie do tyłu, broń Boże do tyłu. (Prezeska) 

Na koniec, zastanówmy się przez chwilę, czy Supersam ma szansę przetrwać. 

Prezeska twierdzi, że tak, gdyż ciągle się rozwija. Żeby jednak przetrwać, musi mieć 

klientów. A co oni na to?  

Ja uważam, że my w dalszym ciągu jesteśmy sklepem wzorcowym. Może w tej 

chwili, tak jak mówię, przyćmiły nas te potężne sklepy, ale to jest... tylko 

„przyćmiły”, bo to mówię, po prostu klienci się muszą zorientować, że jednak ten ich 

handel wygląda inaczej, niż u nas. Z resztą już wielu klientów wraca! Odeszło i 

wraca do nas, bo doszli do wniosku, że u nas faktycznie można ... sprzedawca 

poradzi, jest to towar świeży, jest to towar dobry, a nie wciskany tam dlatego, że 

taniej, bo.., przeceny są tylko dlatego, że kończy się termin ważności. Bo tam się 

często tak zdarza, ja nie mówię, że zawsze, że nagminnie, ale tam się często tak 

zdarza, że te promocje są właśnie dlatego, że towar ma krótki termin przydatności. 

Myślę, że jesteśmy w dalszym ciągu jednym z najlepszych sklepów. (Pani Irenka) 

I chyba coś w tym jest, że coraz częściej szukamy śladów naszej polskiej „starej 

szkoły”, wracamy do korzeni, a nie wszystko, co nowe wydaje się nam już takie dobre. 

Według pracowników, w Supersamie przeważają starsi klienci, gdyż sklep szanuje ich 

przyzwyczajenia. Myślę, że jest szansa na przyciągnięcie większej rzeszy młodych 

klientów, jeśli tylko w Supersamie przetrwają te wszystkie dobre cechy tradycyjnego 
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handlu, ale również zaowocują wszelkie wysiłki wprowadzenia sklepu w nowoczesność. I 

oby przetrwała ta świadomość wśród klientów, że jest to ich sklep.  

Ale najważniejszy jest chyba fakt, że Supersam ma szansę przetrwać dzięki 

rozważnemu, stabilnemu kierownictwu i związanej z nim emocjonalnie załogą. 

Za tego prezesa jeszcze będzie, jeszcze pociągnie. On raczej tak ulepsza to 

wszystko, ekonomicznie to wszystko ulepsza, ja tu się orientuję. Tu to robi, tam 

kasuje, co nieekonomiczne. (Pan Heniek) 

 

Mam wrażenie, że będzie na pewno dobrze, bo tam są pracownicy, jeśli 

chodzi w ogóle o księgowość, a kadry, o handlowy, o kierownictwo Samu 

Spożywczego – to są bardzo uczciwi ludzie, pracowici są ludzie, także to nie można 

powiedzieć, żeby coś tam zaiskrzyło. Chyba, że ludzie nie będą mieli pieniędzy i nie 

będzie, powiedzmy, tych obrotów, na które liczymy i marża nie pokryje kosztów, 

prawda. No, to wtedy trzeba będzie zmniejszać zatrudnienie, ludzi, taka prawda jest. 

Ale nie przypuszczam, żeby to się stało – no, zobaczymy. (...) 

Dobrzy kierownicy byli w Supersamie, dobrzy dyrektorzy, dobrzy prezesi, stworzyli 

taką atmosferę, która zaowocowała, przetrwała i powinien ten Supersam trwać – 

trwać do końca życia i jeden dzień dłużej! [śmiech] (Prezeska) 

I tego Supersamowi z całego serca życzę. 
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4.  KONKLUZJE 
 

Badania w Supersamie i możliwość zapoznania się z pracą tego sklepu skłoniły mnie 

do refleksji nad wieloma sprawami. Nie chodzi tutaj tylko o kwestie związane z 

organizacją, zachodzącymi w niej zmianami, ale także szerszy zasięg – otoczenie, w 

którym przyszło Supersamowi funkcjonować oraz zachodzące w nim procesy. Supersam 

ze swoją unikalną kulturą jest bowiem częścią jakiejś większej całości, dlatego 

zastanawiając się nad wnioskami, jakie należałoby wyciągnąć z moich badań, muszę 

uwzględnić to szersze spojrzenie. Przez pryzmat Supersamu pragnę popatrzeć na naszą 

polską społeczność i zmiany, jakie dokonały się w nas i dookoła nas w ciągu ostatnich 15 

lat. 

W pierwszej kolejności jednak chciałabym się odnieść do teorii przedstawionej w 

drugim rozdziale niniejszej pracy. Z moich badań wynika, że Supersam jest organizacją, w 

której kontrola odgrywa bardzo duże znaczenie. W swoim modelu przedstawiającym 

cechy kontrolowania przez rynki, biurokracje i klany Ouchi zauważa, że „wszystkie 

organizacje stanowią połączenie opisywanych przez niego trzech strategii kontroli, lecz 

każda organizacja przedkłada jedną strategię nad inne” (Hatch, 1997/2002, s. 335).  

Wydaje mi się, że w Supersamie największą rolę odgrywa klanowa kontrola zachowań. 

Oczywiście, można dostrzec tutaj także pewne elementy kontroli rynku. Zwrócił na 

to uwagę Prezes twierdząc: „dziś sam rynek wymusza na nas pewne rzeczy”. Supersam 

jest organizacją nastawioną na zysk, co oznacza, że to właśnie wynik ekonomiczny jest 

podstawowym kryterium oceny jego funkcjonowania. Na uwagę zasługuje tutaj pewien 

fakt, na który uwagę zwróciła Pani Jadzia: porównując ceny – jeden ze środków 

oddziaływania rynku – pomiędzy Supersamem a dużymi nowoczesnymi hipermarketami 

możemy zauważyć sporą różnicę. W tych drugich ceny są zdecydowanie niższe, co 

mogłoby świadczyć o lepszej kondycji ekonomicznej. Wiadomo – ekonomia skali, dużo 

większa masa towarowa, ponoszone proporcjonalnie mniejsze koszty w stosunku do 

przychodów pozwalają na redukcję cen. Niższe ceny przyciągają konsumentów, co 

powoduje, że w ostatecznym rozrachunku zyski wielkich sklepów powinny być na dużo 

wyższym poziomie. W Supersamie odnotowuje się zysk – niewielki, ponad 1-procentowy, 

ale jednak zysk. Tymczasem, jak twierdziła w swoich wypowiedziach Pani Jadzia i co 

często się słyszy w mediach, paradoksalnie te potężne sklepy nie odnotowują zysków, bądź 

są one rzędu kilku dziesiątych procent. Czy oznacza to, że są one nieefektywnie 
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zarządzane, czy raczej chodzi tu o umiejętność zmyślnego księgowania kosztów? Ja 

osobiście raczej skłaniam się ku tej drugiej możliwości. 

W Supersamie można dostrzec również pewne elementy kontroli biurokratycznej. 

Bardzo duże znaczenie ma tutaj hierarchia i nadzór bezpośredni ze strony przełożonych. 

Pracownicy pozostają pod stałym nadzorem, a system ten jest dość rozbudowany i 

skomplikowany. W schemacie organizacyjnym można zaobserwować wiele szczebli, 

zwłaszcza w części handlowej. Rozpiętość kierowania jest ograniczona, co pozwala na 

bieżącą organizację pracy podwładnych, przydzielanie im zadań i monitorowanie ich 

wykonania. Pracownicy samodzielnie nie organizują sobie pracy, częściej wykonują 

polecenia. Stanowiska kierownicze związane są z wysokim autorytetem, jednakże można 

dostrzec także znaczenie innych stanowisk niższego szczebla. W części handlowej na 

przykład z pewnego rodzaju prestiżem związana jest praca w dziale mięs i wędlin oraz 

funkcja kasjerki, gdyż objęcie tych stanowisk wiąże się z awansem. Jak podkreślała to w 

swoich wypowiedziach Pani Iwonka, nowe osoby są w pierwszej kolejności zatrudniane w 

roli sprzedawcy i dopiero po okresie obserwacji mogą otrzymać bardziej odpowiedzialne 

stanowiska.  

Moim zdaniem jednak, w Supersamie można dostrzec najwięcej cech kontroli 

klanowej. Wskazuje na to wysoki stopień zaangażowania pracowników w ich pracę, 

przywiązanie się i utożsamianie ze sklepem, akceptacja reguł i wartości, które utrwaliły się 

w ciągu 42 lat funkcjonowania Spółdzielni. Supersam jest właśnie takim „klanem 

spółdzielców”, jednakże od próby zdefiniowania, czym jest ta organizacja, istotniejsze 

wydaje mi się znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego i jak to się stało. 

W swojej książce Fast food, fast talk Robin Leidner (1993) opowiada o dwóch 

amerykańskich korporacjach usługowych: McDonald’s oraz Combined Insurance. W 

swoich badaniach skupiła się ona głównie na rutynizacji i standaryzacji pracy. W ciekawy 

sposób przedstawia dążenie tych organizacji do utrzymania najwyższej efektywności 

poprzez ujednolicenie reguł, procedur, standardów jakości oferowanych usług, aż po  

„klonowanie” swoich członków. Pracownicy bowiem mają tutaj tak samo wyglądać, tak 

samo się uśmiechać, w ten sam sposób reagować, myśleć o firmie, tak samo obsługiwać 

klientów. Aby osiągnąć tak wysoki poziom standaryzacji potrzebne jest wiele wysiłków. 

Za przykład niech przez chwilę posłuży McDonald’s – bliski Supersamowi i przez 

fizyczne sąsiedztwo, jak i przez tradycje gastronomiczne, jakie ma sklep. 

 Wszystkie restauracje tej sieci funkcjonują według jednej globalnej strategii. 

Centralnie przygotowany jest program szkoleń pracowników, centralnie zaaprobowana i 
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nadzorowana jest grupa dostawców, wszędzie wykorzystywana jest ta sama technologia. 

Poza posiłkami McDonald’s stara się również za pomocą różnych socjo-technik „masowo 

produkować przyjacielskość, szacunek dla klienta oraz dobry nastrój” (tamże, s. 40). 

Kierownicy poszczególnych sklepów muszą ukończyć tak zwany Hamburger University, 

w którym to korporacja stara się „produkować menedżerów z ketchupem w żyłach, czyli 

ludzi kochających swoją pracę, będących z niej dumnymi, nieprzeciętnie pracowitych i 

lojalnych w stosunku do McDonald’s” (tamże, s. 53). Na tymże „hamburgerowym 

uniwersytecie”, a także w innych centrach szkoleń i w każdej restauracji sieci 

pracownikom wpaja się, że każdy element funkcjonowania tej organizacji działa w sposób 

właściwy dla McDonald’s, że korporacja ma gotowe rozwiązania i regulacje dotyczące 

wszelkich możliwych pojawiających się problemów oraz wszelkich elementów począwszy 

od technologii, a zakończywszy na grubości plasterków pikli, natomiast jeśli wykonuje się 

pracę w sposób inny niż wynika ze standardów, oznacza to, że wykonuje się tą pracę źle. 

Standaryzacja sięga także sposobu, w jaki pracownicy są poddawani szkoleniu. 

Profesorowie na Hamburger University mogą co prawda prowadzić zajęcia w spontaniczny 

i dogodny sobie sposób, jednakże muszą w ścisły sposób przestrzegać programu wykładu 

przygotowanego przez specjalny departament szkoleniowy.  

Z modelu Ouchi’ego wynika, że takie wychowywanie członków organizacji przez 

szkolenia i daleko posuniętą indoktrynację są typowe dla klanów. Wobec tego zapewne 

McDonald’s – biorąc także pod uwagę jego globalny sukces – jest doskonałym przykładem 

skuteczności tego źródła kontroli. Czy jednak do końca jest tak, że pracownicy po 

„wypraniu mózgów” staną się członkami prawdziwie oddanymi organizacji? Czy może 

raczej odwrotnie? Robin Leidner pisze, że korporacja stara się „zatrudniać, a następnie 

nieprzerwanie przetwarzać uśmiechające się twarze” (tamże, s. 215). Ten uśmiech jednak 

niekoniecznie odzwierciedla dobry nastrój pracownika i zadowolenie z pracy. Często bywa 

tak sztuczny, jak sztuczne jest fast food, pracownik natomiast bardziej zachowuje się jak 

aktor wypowiadający swoją rolę w scenariuszu, niż osoba żywo i naturalnie reagująca w 

kontakcie z klientem. Pracownicy McDonald’s poddawani ciągłej dogłębnej kontroli, 

wykonujący polecenia wynikające ze standardów i regulaminów, zwolnieni są z myślenia, 

bo za myślenie, własne pomysły i własną osobowość nie dostaje się w McDonald’s 

punktów. Tutaj liczy się zgodność systemu norm i wartości poszczególnych pracowników 

z systemem norm i wartości korporacji, i tylko osoby myślące i reagujące zgodnie z 

filozofią firmy mogą liczyć na lepszą w niej pozycję. Co zresztą wynika z modelu 

Ouchi’ego. 
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Tymczasem zastanówmy się, jak ta sytuacja wygląda w Supersamie. W części 

empirycznej mojej pracy przytoczyłam wiele wypowiedzi wskazujących na „klanowość” 

tej organizacji. Jednakże, Supersam zdaje się być klanem zupełnie różnym od tego, o 

którym opowiadała Robin Leidner, jest to bowiem klan naturalny. Z modelu Ouchi’ego 

wynika, że u założeń organizacji – klanów leżą utrwalone tradycje, a tradycje nie rodzą się 

z dnia na dzień. Tradycji nie można nauczyć się w szkole, ani przekazać jej na treningu. 

Tradycja musi się zrodzić sama, musi mieć czas na wypączkowanie, wyrośnięcie i 

zakorzenienie się w świadomości członków organizacji, a na to potrzeba wiele czasu. 

Supersam jest przykładem takiego naturalnego klanu – organizacji o 42-letniej historii i ze 

zwyczajami, rytuałami utrwalonymi w świadomości jej członków (rys.1). 

 

 
Rys.1  Drzewo tradycji – powstawanie naturalnego klanu. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Klan ten został ukształtowany według norm i wartości uznawanych przez 

kierownictwo, które od początku budowało kulturę Supersamu. W miarę upływu czasu i 

przybywania nowych członków, przyjęte na początku założenia coraz bardziej utrwalały 

się w tej kulturze. Pracownicy, których postawy i zachowania różniły się od kanonu 

ogólnie przyjętych norm, ulegali „wychowywaniu”, bądź też opuszczali organizację. Nowi 

członkowie podlegali socjalizacji, szybko jednak asymilowali się z silną, aczkolwiek 

przyjazną kulturą Supersamu. Z upływem lat u wielu spośród pracowników wykształciło 

się poczucie niezwykłego zaangażowania i utożsamiania się z ich miejscem pracy. Jest to 

moment, gdy nadmierna kontrola ze strony przełożonych jest już zbyteczna, gdyż 
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członkowie kultury przyjmują jej wartości i normy jako swoje własne i postępują zgodnie 

z oczekiwaniami. Zakorzenione postawy i zachowania przekazują oni także dalej 

następnym pokoleniom członków klanu. 

Poza wykształconą tradycją w klanie ważne jest zaufanie (Tabela 3). Nigdy nie 

będzie naturalnym klan, w którym wartości przez jego członków przyjmowane są nie 

dobrowolnie, ale niejako pod przymusem, czy w wyniku indoktrynacji. Członkowie 

organizacji muszą czuć się w klanie bezpiecznie, co oznacza, że mają zaufanie do 

przełożonych i innych członków. Taką właśnie sytuację można zaobserwować w 

Supersamie. Pracownicy sklepu pokładają w czymś swoje nadzieje – podwładni wierzą w 

zarząd i kierowników, ufają, że będą oni na tyle sprawnie zarządzać firmą, że sklep 

przetrwa trudną sytuację na rynku. Kierownictwo wierzy sobie nawzajem oraz wierzy w 

stabilność Supersamu jako organizacji, która na tyle silnie wrosła już w pejzaż 

warszawskiego handlu, że z tej tradycji czerpie siłę, która pozwala utrzymać się na 

powierzchni. 

 Bardzo istotne wydają mi się również słowa Prezesa: „my siebie wszyscy musimy 

nawzajem szanować, bo tylko wtedy się coś trwałego buduje”. Nie chodzi tylko o to, aby 

podwładny szanował kierownika z racji wyższego stanowiska w hierarchii, czy aby 

sprzedawca szanował klienta, bo on płaci za usługi. W klanie chodzi o to, aby wszyscy 

członkowie mieli szczere przekonanie do panujących w nim zasad i wartości. Jeśli jedną z 

tych zasad jest obdarzanie współpracowników, kontrahentów i klientów szacunkiem, to nie 

chodzi o to, żeby ten szacunek został sztucznie „wpompowany” do żył. Bardziej chodzi 

chyba o to wychowywanie, o którym wielokrotnie opowiadała Prezeska – pokazanie 

innym, co jest dla nas ważne, na co stawiamy, czego nie będziemy tolerować, ale nie może 

być to nakaz wyrzeczenia się własnych pomysłów, własnej inicjatywy, własnej 

osobowości. Naturalny klan zbudowany jest z osobowości i różnorodności swoich 

członków, tak jak organizm zbudowany jest z różnorodnych, pełniących różne funkcje 

komórek. Jeśli natomiast sztucznie zbudujemy ramy i założenia, a potem pod ten szkielet 

dopasujemy elementy, nigdy nie będzie funkcjonowało w sposób naturalny, tylko sztuczny 

– narzucony. 

Mówiąc o podstawach naturalnego klanu nie możemy zapomnieć o wykształconej w 

trakcie wielu lat kulturze. W kształtowaniu kultury Supersamu wielką rolę odegrało kilka 

czynników. W pierwszej kolejności należy wspomnieć oddane dla spraw sklepu stabilne 

kierownictwo – ludzi, którzy pokazali innym, że bez względu na niesprzyjające warunki i 

coraz to nowe problemy sklep może przetrwać, jeśli tylko będzie trwale dążył według 
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przyjętego od początku kursu. Supersam dryfował po rozhuśtanym różnymi burzami 

morzu, ale nigdy nie zboczył z kursu „myśli ekonomicznej”. Tutaj nie było wojny 

interesów, a raczej prosta sprawa – najważniejszy jest interes organizacji, a dopiero w 

drugiej kolejności interesy poszczególnych jego członków. Ktoś może powiedzieć, że nie 

ma w tym nic szczególnego, że przecież to dobro organizacji powinno być zawsze na 

wierzchu, jednakże często zdarza się, że to interesy wąskich grup członków w mniej lub 

bardziej jawny sposób biorą górą nad znaczeniem całości. W Supersamie było inaczej i 

dlatego zdarzały się momenty, w których trzeba było podejmować trudne decyzje – 

zamykania nierentownych działów, zwolnień, ryzykownych inwestycji. Bez tego 

stabilnego zarządzania z jasno sprecyzowanymi celami nie mogłoby być mowy o 

przetrwaniu. 

Z drugiej strony jednak nie wchodziła tutaj w grę tylko chłodna ekonomiczna 

kalkulacja, ale także dbanie o „ducha” Supersamu. Pan Rysiek powiedział: „ta atmosfera 

przyciąga i to nawet warto jest inwestować w atmosferę”. Kultura Supersamu przepełniona 

jest różnorodnymi rytuałami wyróżniającymi ten sklep spośród wielu innych. Wszelkie jej 

elementy począwszy od jawnych fragmentów, takich jak język, komunikacja, poprzez 

bardziej ukryte zachowania aż po postawy i uznawane wartości wskazują na panującą w tej 

organizacji rodzinność. Pracownicy bardzo szybko się socjalizują, nawiązują nieformalne 

kontakty, w pracy posługują się swobodnym językiem, często zwracają się do siebie po 

imieniu. Pogłębienie się więzi pomiędzy tą organizacją a jej członkami następuje na skutek 

wypływających z tradycji rytuałów – dotyczących zarówno dni szczególnych, 

świątecznych, jak i związanych z codzienną pracą. Ciekawym wydał mi się fakt, że 

najwięcej przykładów różnych rytualnych zachowań usłyszałam od najmłodszej 

rozmówczyni – pracownicy o kilkuletnim stażu. Starsi rozmówcy potwierdzali jej 

obserwacje, natomiast traktowali to bardziej jako „coś normalnego”, co funkcjonuje 

pewnie również w innych organizacjach. Wielokrotne przytaczanie przykładów 

rodzinności i prawdziwie zakorzenionej kultury przez najmłodszą stażem rozmówczynię 

może wskazywać na fakt, iż z jednej strony nie spotkała się ona z tego typu kulturą w 

innych miejscach pracy, a z drugiej – rozpoczynając pracę w Supersamie bardzo szybko 

została ona wchłonięta przez to środowisko. W wypowiedziach moich rozmówców 

pojawiły się opinie, że to właśnie kierownictwu Supersam zawdzięcza taką atmosferę. 

Pracownicy nie są tutaj traktowani przedmiotowo, nie są trybikami w wielkiej machinie, 

tylko ważnymi członkami tej organizacji. Myślę, że doskonale oddaje to również forma, w 
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jakiej funkcjonuje sklep – jest to spółdzielnia, czyli zbiorowa własność, zatem wszyscy są 

odpowiedzialni za końcowy efekt.  

 

Obszary Elementy Przejawy 

Kultura 

• siedziba 
 

• relacje 
 
 
 
• rytuały 

 
• normy i wartości 

utrwalone w tradycji  

• miejsce, które jest od zawsze, 
daje poczucie stałości 

• rodzinność, stosunki 
koleżeńskie, poczucie silnej 
więzi, szybka adaptacja nowych 
pracowników 

• ustalony porządek dnia pracy, 
obchody dni świątecznych 

• uczciwość, szacunek, 
tolerancja, gotowość niesienia 
pomocy, kodeks niepisanych 
zasad, „dobra robota” 

Procesy 

• jasne sformułowanie 
celów 

 
 

• sprawna komunikacja 
 
 

• wychowywanie 
 
 

• motywowanie 
 
 
• nadzór 
 
• doskonalenie się   

• taki sposób zorganizowania 
działalności, który zapewni  
sprostanie wymaganiom 
klientów  

• rzetelne informowanie 
pracowników o celach i 
zadaniach, informacja zwrotna 

• pokazywanie przykładów 
pożądanych i niepożądanych 
zachowań, tłumaczenie 

• stosowanie pozytywnych 
bodźców, uzasadnione karanie z 
podaniem przyczyny 

• opieka nad pracownikiem i 
prawidłową organizacją pracy 

• dążenie do rozwoju organizacji 
i jej członków, szkolenia, 
otwartość na zmiany i nowe 
pomysły 

Ludzie 

• stabilne kierownictwo 
 
 
• autorytet wynikający z 

hierarchii i 
doświadczenia 

• odpowiedzialność 
 
 
• zaufanie 

 
 

• ludzie dbający o interes 
organizacji i wszystkich jej 
członków 

• szacunek okazywany starszym i 
bardziej doświadczonym 
kolegom 

• dążenie do najlepszego sposobu 
wykonywania zadań na każdym 
stanowisku 

• obopólne zrozumienie i wiara w 
słuszność podejmowanych 
decyzji 
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• poczucie 
bezpieczeństwa 

• lojalność i utożsamianie 
się z organizacją 

 
 

• samokontrola 

• dobre samopoczucie wśród 
pracowników 

• wieloletnie zatrudnienie, 
angażowanie się w sprawy 
firmy, emocjonalny stosunek do 
pracy 

• wykształcenie się postaw 
ograniczających konieczność 
ciągłej kontroli ze strony 
kierownictwa 

 
Tabela 3. Elementy klanu naturalnego na przykładzie Supersamu.  
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Bardzo ważny jest ten nacisk kierownictwa na wykształtowanie świadomości w 

pracownikach, że to od nich wszystko zależy – że to decydują, jaki będzie klimat w pracy, 

jakie będą relacje pomiędzy nimi a klientami i wreszcie, czy sklep przetrwa w takiej 

formie. Myślę, że takie oddziaływanie na pracowników i na ich postawy jest sposobem 

oddziaływania na kulturę, o którym mówił Ouchi. Potwierdza to jego tezę, że „jeżeli 

kultura ma moc kontrolowania, to jej najwyraźniejsze zastosowanie znajdziemy na 

wyższych niż na niższych poziomach hierarchii” (Hatch, 1997/2002, s. 337). Z drugiej 

jednak strony możemy tutaj mówić tylko o oddziaływaniu, gdyż ostatecznie to przecież 

pracownicy tworzą tę kulturę. 

Z tego punktu widzenia wydaje się to być bardzo nowoczesny sposób zarządzania 

firmą – nie sztuczne szkolenie, nie indoktrynowanie, charakterystyczne dla organizacji 

totalnych, a właśnie otwarcie i nakłanianie członków do samodzielnego budowania i 

tworzenia kultury, wskazanie na istotę wykonywanej pracy, połączenie stanowisk z 

odpowiedzialnością. Wydaje się to być bardzo różne od sposobu zarządzania w wielu 

firmach i korporacjach, które nazywają siebie nowoczesnymi.  

Ciekawym tłem dla Supersamu jest jeden ze sklepów zachodniej sieci 

hipermarketów, opisany przez Czarzastego (2002). Autor przeprowadził badania za 

pomocą obserwacji ukrytej uczestniczącej będąc przez krótki okres pracownikiem tego 

sklepu. Z raportu z tychże badań wypływają wnioski potwierdzające twierdzenia zawarte 

we wstępie niniejszej pracy oraz opinie moich rozmówców na temat pracy hipermarketów. 

Przypadek placówki handlowej opisanej przez Czarzastego okazał się organizacją totalną, 

która w całości pochłania jej członków. Do organizacji należy czas pracowników, którzy 

nie mają prawa tego czasu kontrolować (na niższych szczeblach hierarchii pracownikom 

nie wolno nosić zegarków). Długość czasu pracy zależy od potrzeb organizacji i jest 
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kontrolowana przez przełożonych, od których trzeba uzyskać pozwolenie na zakończenie 

zmiany i opuszczenia stanowiska pracy. Dobra atmosfera w pracy i zadowolenie 

pracowników nie mają znaczenia dla organizacji, relacje mają charakter służbowy i 

bardziej można dostrzec zależności nadrzędności i podporządkowania wypływające z 

hierarchii, niż jakiekolwiek inne. Pracowników zachęca się do pracy wykorzystując 

głównie negatywne elementy motywacji, co w połączeniu z bardzo ciężkimi warunkami, w 

jakich muszą oni pracować, wyjaśnia, dlaczego w tego typu miejscach pracy tak wysoka 

jest fluktuacja pracowników.  

Kiedy zastanowić się nad wyżej przytoczonym przykładem, a z drugiej strony 

zaobserwować, w jaki sposób działają niewielkie sklepy lub nieliczne niedobitki sieci 

Społem, dochodzę do wniosku, że Supersam obrał swoją odrębną ścieżkę i zawzięcie nią 

dąży. W swoich działaniach postępuje zgodnie z wykształconymi w ciągu wielu lat 

normami i wartościami, nie tracąc jednocześnie z oczu nadrzędnego celu: najlepszego 

sposobu zaspokojenia potrzeb nabywców. Myślę, że nie możemy tutaj zapomnieć o istocie 

przemiany, jaka dokonała się także w nas, jako w klientach. Dziś stajemy się powoli 

„zmacdonaldyzowanym społeczeństwem”, o którym pisał George Ritzer (1996). Nasze 

działania przepełnione są chęcią podążania za modą i umiłowaniem kultu kupowania. 

Wolny czas spędzamy w „świątyniach zakupów” (Sulima, 2000), wybieramy „malle” czyli 

wielkie centra handlowe, które w swej kompleksowości oferują już także usługi hotelowe, 

abyśmy ogarnięci szałem kupowania nie musieli już nawet wracać do domów. Coraz 

większe znaczenie odgrywa dla nas masa, skala, kolor, tworzywo – raczej to, co sztuczne, 

niż to co naturalne. Jak pracownicy McDonald’s przyklejamy sobie na twarzach sztuczne 

uśmiechy, szukamy sztucznych potrzeb i sztucznych sposobów ich zaspokojenia. Naszą 

kulturę przepełniają wzorce pop-kultury, kultury kiczu, masowości, plastiku. Jak wobec 

takiej zmiany ma się zachować Supersam? W jaki sposób powinien teraz funkcjonować – 

pozwolić w dalszym ciągu jej członkom kształtować tą swoją unikalną kulturę, czy może 

starać się dostosować do otoczenia? Jaka przyszłość czeka tego 42-latka? Pozostanie w 

niezmienionej formie dzięki zakorzenionym tradycjom czy wraz z nowymi młodymi 

pracownikami „wtopi” się w coraz bardziej „konsumpcyjną” kulturę swojego otoczenia? 

Czas pokaże, a ja mam nadzieję w dalszym ciągu obserwować ten jeden z nielicznych 

bastionów dawnych wartości i starej szkoły handlu pozostający w niezmienionej formie na 

powierzchni.    
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