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Żabka 
– bezpieczne miejsce 

zakupów
Blisko domu 
nie musimy chodzić daleko od domu – zawsze po drodze 

Starannie dobrany asortyment
szybsza rotacja produktów - brak produktów przeterminowanych

Szybkie zakupy
wyselekcjonowany asortyment – robimy zakupy w krótszym czasie 

Mała powierzchnia sklepu
łatwiej zadbać o higienę, a tym samym bezpieczeństwo klientów

brak kolejek - nie narażamy się na kontakt z dużą liczbą osób
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53Po godzinach

Horoskop

STRZELEC 23.11 - 21.12

W nadchodzącym miesiącu wystrzegaj się kłopotów 
i nie kuś losu, bo możesz wystawić się na niepotrzebne 
ryzyko. Będziesz mieć dużo czasu do spożytkowania, 
dlatego potraktuj to jako szansę na samorozwój. Nawet 
jeśli pierwszy raz próbujesz czegoś nowego, nie 
zniechęcaj się, myśl pozytywnie. To dobry moment na 
eksperymenty w kuchni, w wolnej chwili przyrządź coś 
wyjątkowego, a na pewno pozytywnie zaskoczysz 
siebie samego i bliskich. 

KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01

Marzą Ci się rodzinne święta, jednak w obecnym 
okresie może nie być to takie łatwe do zrealizowania. 
Pamiętaj, aby doceniać to, co masz, i czerpać radość 
nawet z najmniejszych rzeczy. W drugiej połowie 
kwietnia twardo stąpaj po ziemi i nie błądź myślami 
w obłokach, a dostrzeżesz wyjątkową szansę do 
wykorzystania. Zadbaj o relacje międzyludzkie, troszcz 
się o swoich przyjaciół, a zawsze będziesz mógł liczyć na 
ich wsparcie w trudnych chwilach. 

WODNIK 21.01 - 19.02

W Twoim życiu uczuciowym – raz słońce, raz deszcz, 
dlatego teraz daj swojej sympatii trochę przestrzeni 
i skup się na sobie samym. Jeśli przetrwacie próbę 
czasu, to wkrótce zrobi się między wami wyjątkowo 
gorąco. W tym miesiącu poświęć się budowaniu relacji 
z przyjaciółmi – nikt inny nie potrafi ich tak rozweselić 
jak Ty. Wymieniaj się poglądami, przepisami czy 
rekomendacjami filmów, a zanim się zorientujesz, 
będziesz miał mnóstwo planów na wolne wieczory.

BLIŹNIĘTA 21.05 - 21.06

Wraz z początkiem wiosny zadbaj o swoje zdrowie 
i odporność. Wczesne chodzenie spać oraz seria 
codziennych ćwiczeń poprawi nie tylko Twoją kondycję, 
ale i ogólny nastrój. Warto także pokonać wewnętrzną 
niepewność i odnowić relację z kimś, kogo dawno nie 
widziałeś. Może to najwyższy czas na telefon do 
przyjaciela z dawnych lat? Dzięki tej rozmowie 
uzmysłowisz sobie, jak wiele spraw w Twoim życiu 
zmieniło się na lepsze. 

RAK 22.06 - 22.07

W kwietniu podejmuj kroki przybliżające Cię do 
realizacji celów, o których od dawna marzyłeś. 
Pamiętaj, że wielkie czyny składają się z małych 
uczynków, dlatego kluczem do sukcesu jest zaangażo-
wanie i konsekwencja w działaniu, i to niezależnie od 
tego, czy siedzisz w biurze czy w domu. Odnajdziesz 
radość w spędzaniu czasu w pojedynkę, odpoczynek 
w samotności naładuje Cię pozytywną energią. 
Wykorzystaj ten czas na spacery z pupilem lub nad-
robienie filmowych zaległości.

LEW 23.07 - 23.08

Twój wrodzony ekstrawertyzm może dokuczać Ci 
w chwilach samotności, jednak nie zapominaj, że 
istnieje wiele kreatywnych sposobów na spędzanie 
wolnego czasu, nawet jeśli nie jesteś teraz w stanie 
spotkać się z najbliższymi. Może zacznij prowadzić 
dziennik, dzięki codziennemu spisywaniu myśli 
uzyskasz szerszą perspektywę na swoje życiowe cele 
i z pewnością nauczysz się czegoś nowego o sobie 
samym. Przestrzegaj zdrowej diety, a wkrótce 
zauważysz pozytywne zmiany w swojej sylwetce.

PANNA 24.08 - 22.09

Na początku miesiąca możesz odczuć duży spadek 
energii i ogólne rozdrażnienie – jest to sygnał o prze-
ciążeniu organizmu na tle stresowym. Zachowuj 
zdrowy rozsądek i nie bierz zbyt wiele obowiązków na 
własne barki. Nie zapominaj, że to Twój własny 
dobrostan powinien być najwyższym priorytetem, 
dlatego pozwól, aby teraz dla odmiany to inni 
rozpieszczali Ciebie. Zafunduj sobie odpoczynek bez 
wyrzutów sumienia, a wkrótce zauważysz dużą różnicę 
we własnym samopoczuciu. 

WAGA 23.09 - 23.10

W kwietniu możesz stanąć przed ważnym wyborem, 
dlatego nie podejmuj decyzji zbyt pochopnie, rozważ 
wszelkie za i przeciw, aby później nie żałować. Naj-
większym wsparciem będzie dla Ciebie Twoja rodzina, 
która udzieli Ci wiele wartościowych rad i zainspiruje 
Cię do pozytywnych zmian. Poświęć czas na rozmowę 
z partnerem, warto mówić o waszych indywidualnych 
potrzebach i pragnieniach, bo wpłynie to korzystnie na 
więź, którą tworzycie. 

SKORPION 24.10 - 22.11

Wkrótce może nadejść przełomowy moment w Twojej 
karierze, dlatego nie przejmuj się docinkami ze strony 
osób, które Ci zazdroszczą, gdyż ciężko zapracowałeś na 
swój sukces. Pogoda za oknem będzie zachęcała do 
wyjścia na spacer, jednak dla własnego dobra unikaj 
zatłoczonych miejsc i oddaj się ulubionemu hobby 
w domowym zaciszu. Nikt nie lubi się nudzić, więc 
z pewnością szybko odkryjesz w sobie nowe pokłady 
energii i nowe pasje.

RYBY 20.02 - 20.03

W kwietniu mogą Cię dopaść wyrzuty sumienia 
związane z poprzednim związkiem, jednak wiosna to 
idealny moment na odcięcie się od przeszłości i wejście 
w nowy etap życia. W nadchodzącym miesiącu pracuj 
nad swoim charakterem, poszerzaj horyzonty, a ujrzysz 
przyszłość w zupełnie innych barwach. W sferze 
zawodowej nadejdzie dla Ciebie lepszy okres. Pamiętaj, 
że drzwi do sukcesu nie zawsze stoją otworem, dlatego 
dobrze wykorzystaj każdą, nawet najmniejszą nada-
rzającą się okazję.

BYK 21.04 - 20.05

W tym miesiącu wykorzystaj wolny czas na porządki, 
zapewne znajdziesz wiele przedmiotów, których od 
dawna nie używasz i możesz się ich teraz pozbyć. Stroń 
od przesadnego wydawania pieniędzy, bo czekają Cię 
duże wydatki. Nareszcie znajdziesz czas na nadrobienie 
filmowych i książkowych zaległości, do których 
przymierzałeś się od dłuższego czasu. Może dzięki tej 
pasji odnajdziesz kogoś o podobnych gustach, kto 
chętnie umili Ci czas rozmową? 

BARAN 21.03 - 20.04

W kwietniu ukierunkuj swoją uwagę na radosne strony 
codziennego życia i doceń drobne gesty bliskich Ci 
osób, bo to właśnie one mają największe znaczenie i są 
podstawowym przejawem miłości. Masz teraz idealną 
sposobność na pogłębienie i wzmocnienie relacji 
rodzinnych, od dawna nie mieliście tyle czasu dla 
siebie, możecie powspominać wspólnie spędzone 
chwile. Z okazji urodzin otrzymasz wyjątkowo 
oryginalny prezent.



Spis treści

Tegoroczna Wielkanoc odbędzie się w okoliczno-
ściach, których nikt z nas się nie spodziewał. 
Obecny czas to dla nas wszystkich okres wzmożo-
nej pracy i nowych wyzwań. Ale razem możemy 
więcej!

Zawsze w naszej firmie podkreślaliśmy, że musimy 
zrozumieć zadania, przed którymi stoją inni, żeby 
trafnie określić aktualne wyzwania i podejmować 
odpowiednie i odpowiedzialne decyzje. W okresie 
kryzysu dopasowanie działań do pracy w sklepach
i w przestrzeni Centrów Logistycznych jest dla nas 
kluczowe, aby zachować ciągłość naszych operacji. 
Podejmujemy więc szereg aktywności, aby zapew-
nić maksimum bezpieczeństwa w tych lokaliza-
cjach i sprostać nowym prawnym wymogom i ogra-
niczeniom.

Cały czas jestem w kontakcie z Radą Franczyzo-
biorców i z franczyzobiorcami i widzę, że doceniają 
to, że podejmujemy szybko decyzje i myślimy do 
przodu. Wszyscy spisujemy się naprawdę znako-
micie i za to ogromne zaangażowanie i pracę 
zespołową bardzo Wam dziękuję.

Jednocześnie w ostatnim czasie podejmujemy 
intensywne działania w obszarze naszej społecznej 
odpowiedzialności. Żabka czuje się zobowiązana 
wspierać lokalne społeczności i aktywnie zaanga-
żowała się w pomoc służbom medycznym. Zarów-
no finansowo, jak i rzeczowo wspieramy szpitale 
i inne instytucje, które codziennie podejmują trud 
walki z koronawirusem. Równolegle nasi franczyzo-
biorcy organizują wsparcie dla szpitali w swoich 
miastach. Gratuluję tej postawy! Zachęcam Was do 
odwiedzania Informatora Rada Franczyzobiorców, 
gdzie zbieramy informacje dotyczące podejmo-
wanego przez Was wsparcia.

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy! Życzę Wam, 
by Święta Wielkanocne, choć w zupełnie nowych 
okolicznościach, dały Wam zapas energii i pogodę 
ducha. Na co dzień pokazujecie, jak w trudnych 
warunkach potraficie z empatią podchodzić do 
drugiego człowieka, za co Wam bardzo dziękuję 
i życzę wytrwałości.

Miłej lektury

DROGIE CZYTELNICZKI,
DRODZY CZYTELNICY!

Adam Manikowski,
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
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Z życia sieci

Temat numeru

Usługi w Żabce

Społeczna odpowiedzialność Żabki

Rada radzi

Półka zgodna z trendami

Po godzinach



Temat numeru Temat numeru02 03

Dawne
Malowanie pisanek, święcenie palm i potraw, sadzenie rzeżuchy 
czy śmigus-dyngus to zwyczaje, którym z radością oddajemy się 
każdego roku – są bowiem dla nas wyraźnym sygnałem, że nastał 
czas Wielkanocy. Jednak w dawnych czasach z Wielkanocą 
wiązało się o wiele więcej obrzędów i zwyczajów. Część z nich 
została dziś już zupełnie zapomniana, niektóre zaś przetrwały
w nieco zmienionej formie. Czy wiesz, na czym polega pogrzeb 
żuru i śledzia, po co robiono krzyżyki z palm i co to są pucheroki?

zwyczaje wielkanocne

Palmy
Tradycyjnie świętowanie Wielkanocy 
rozpoczyna Niedziela Palmowa. Nie 
wszyscy jednak wiedzą, że kształt i wy-
gląd palemek, z którymi tego dnia uda-
jemy się do kościoła, różni się w zale-
żności od regionu. W wielu miejscach
w Polsce palmy powstają ze zbóż, które 
przyozdabia się barwionymi kwiatami. 
Ale na przykład na Śląsku palmy nigdy 
nie były kolorowe – składały się tam one 
z zielonych gałązek drzew i krzewów, 
które wcześniej przedstawiciel każdej 
rodziny samodzielnie musiał przynieść
z lasu. Zresztą nie tylko na Śląsku palmy 
wykonywane były samodzielnie – w in-
nych regionach kraju mieszkańcy wyko-
rzystywali wprawdzie inne przedmioty 
(wierzbowe gałązki, bukszpan, porze-
czki, maliny czy piórka i kwiaty), ale 
swoje wiązanki również przygotowywali 
własnoręcznie. Po powrocie z kościoła
z poświęconą palmą domownicy smagali 
nią nie tylko siebie, ale też zwierzęta 
gospodarskie, co miało chronić przed 
chorobami.

Ochrona pól i domostw

Pucheroki

Z palmą wiązały się też inne zwyczaje.
W Wielką Sobotę w kościołach odbywały 
się obrzędy święcenia wody i ognia.
W niektórych regionach odcinano dolną 
część palmy, a następnie opalano ją na 
poświęconym ogniu. Z opalonych 
gałązek robiono niewielkie krzyżyki. Na-
stępnie domownicy święcili domy i chle-
wy oraz zatykali krzyżyki w różnych 
miejscach gospodarstwa, aby chroniły 
budynki przed burzą i piorunami, zaś do-
mowników przed chorobami. Następnie 
dzieci szły w pole – kropiły ziemię świę-
coną wodą i zatykały w niej krzyżyki. 
Wierzono, że takie działanie zapewnia 
urodzaj i ochronę przed złem.

Z Niedzielą Palmową wiąże się też inny 
zwyczaj, który do dziś obchodzi się w 
Krakowie i okolicach – pucheroki. Nazwa 
wzięła się od słowa puer, co po łacinie 
oznacza chłopiec. Zwyczaj ten odnosi się 
do krakowskich żaków, którzy w da-

wnych czasach wygłaszali w kościołach 
żartobliwe mowy czy zabawne rymo-
wanki. Żarty krakowskich uczniów były 
na tyle niewybredne, że z czasem za-
kazano ich w miejskim kościele. To 
jednak nie powstrzymało chłopców, któ-
rzy przenieśli się  na podkrakowskie 
wsie. W niektórych z nich zwyczaj puche-
roków zachował się do dziś. To właśnie
w tych ostatnich bastionach tradycji 
wciąż można jeszcze spotkać barwnie 
ubranych chłopców w wieku szkolnym. 
Ich cechą charakterystyczną są wysokie, 
stożkowe czapki wykonane z bibuły,
a także kożuchy i umorusane smołą 
twarze. Chłopcy chodzą po wsi, śpie-
wając i wygłaszając dawne wierszyki.
W zamian za swoje występy oczekują 
drobnych podarków, które zbierają do 
koszyka.

Pogrzeb żuru i śledzia
Innym zwyczajem wielkanocnym, który 
nie zachował się do naszych czasów, jest 
pogrzeb żuru i śledzia. Obchodzono go 
głównie na Kujawach. Kiedyś ludzie 
bardzo poważnie podchodzili do prze-
strzegania postu. W oczekiwaniu na 
Zmartwychwstanie Chrystusa odma-
wiano sobie jedzenia mięsa, nabiału
i cukru. W tym czasie żywiono się więc 
głównie żurem i śledziami. Wielki Piątek 
był dniem, w którym świętowano koniec 

Wielka Niedziela zaczynała się rezurekcją. Podczas uroczystej mszy odbywała się procesja, biły dzwony, zaś w nie-
których regionach wierni zapalali w kościele świeczki, które następnie nieśli do domu. Było to nie lada wyzwanie, 
gdyż z kościoła wracało się najczęściej pieszo, zaś ogień nie mógł zgasnąć. W domu zaświecało się od niego grubszą 
świeczkę, która świeciła się przez całą noc. Następnego dnia na tym ogniu rozpalano w kuchennym piecu i gotowano 
na nim obiad.

Oczywiście w tym czasie szły też w ruch wcześniej przygotowane pisanki. Kolorowe jajka służyły ludziom nie tylko do 
jedzenia, ale też do zabawy. Walatka, czyli „bitwa na jajka”, w niektórych domach popularna jest do dziś. Członkowie 
rodziny stukają się czubkami jajek albo toczą pisanki po stole tak, aby się zderzyły. Z danej bitwy zwycięsko wychodzi 
ten, komu udało się rozbić jajko przeciwnika.

Ostatnim dniem świąt jest Poniedziałek Wielkanocny, który chyba wszystkim nieodmiennie kojarzy się ze zwyczajem 
polewania wodą. Dziś nazywamy go śmigusem-dyngusem, ale nie każdy wie, że kiedyś były to dwa odrębne zwyczaje. 
Śmigusem nazywano smaganie po nogach wierzbowymi gałązkami oraz oblewanie wodą niezamężnych dziewcząt. 
Dyngus zaś był wykupieniem się od tych praktyk. Jeśli jakaś dziewczyna nie chciała, aby chłopcy dłużej jej dokuczali, 
mogła się wykupić, obdarowując danego młodzieńca pisanką lub innym świątecznym przysmakiem.

postu i pokuty. Urządzano wówczas 
symboliczny pogrzeb żuru i śledzia – 
pokarmów, które wszystkim zdążyły się 
już znudzić. W atmosferze radosnych 
przyśpiewek zawieszano na drzewie 
wyciętego z drewna śledzia, zaś żur 
wlewano do dołu w ziemi lub zako-
pywano go wraz z garnkiem. Po wszy-
stkim rodziny wracały do domów, aby 
zacząć przygotowywać wielkanocne 
pokarmy, które miały zostać poświęcone 
w Wielką Sobotę.

Wielkanoc
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Dawne
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w nieco zmienionej formie. Czy wiesz, na czym polega pogrzeb 
żuru i śledzia, po co robiono krzyżyki z palm i co to są pucheroki?

zwyczaje wielkanocne

Palmy
Tradycyjnie świętowanie Wielkanocy 
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Ochrona pól i domostw

Pucheroki
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żartobliwe mowy czy zabawne rymo-
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Wielka Niedziela zaczynała się rezurekcją. Podczas uroczystej mszy odbywała się procesja, biły dzwony, zaś w nie-
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świeczkę, która świeciła się przez całą noc. Następnego dnia na tym ogniu rozpalano w kuchennym piecu i gotowano 
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ten, komu udało się rozbić jajko przeciwnika.
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polewania wodą. Dziś nazywamy go śmigusem-dyngusem, ale nie każdy wie, że kiedyś były to dwa odrębne zwyczaje. 
Śmigusem nazywano smaganie po nogach wierzbowymi gałązkami oraz oblewanie wodą niezamężnych dziewcząt. 
Dyngus zaś był wykupieniem się od tych praktyk. Jeśli jakaś dziewczyna nie chciała, aby chłopcy dłużej jej dokuczali, 
mogła się wykupić, obdarowując danego młodzieńca pisanką lub innym świątecznym przysmakiem.
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Do sklepów dostarczyliśmy darmowe 
artykuły higieniczne, takie jak:

�rękawiczki foliowe i rękawiczki lateksowe, 

�płyny dezynfekujące do rąk i blatów. 

Temat numeru Temat numeru04 05

PROFILAKTYKA COVID-19
działania i komunikacja

Z chwilą, kiedy media przekazały informację o pierwszym potwierdzonym przypadku 
zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, rozpoczęliśmy codzienną komunikację skierowaną 
do franczyzobiorców. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa przekazaliśmy 
do sklepów  informacje z zakresu zachowania higieny, profilaktyki, zaleceń oraz działań 
w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

Cały czas pomagamy franczyzobiorcom 

znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich 

pytania: jak postępować, aby uchronić 

się przed zarażeniem; jak uchronić 

pracowników; jak uchronić klientów; co 

robić w przypadku kontaktu z osobą 

zarażoną; jakie są objawy choroby 

COVID-19. 

Przekazywane przez nas informacje są 

rzetelne i sprawdzone – swoją wiedzę 

czerpiemy z wiarygodnych źródeł, takich 

jak zalecenia Ministerstwa Zdrowia, 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Na 

tej podstawie opracowaliśmy – i prze-

kazaliśmy franczyzobiorcom – komuni-

katy dotyczące:

⦁ używania rękawiczek przy obsłudze 

na stoisku Żabka Café;

⦁ dezynfekcji blatów kasowych, ter-

minali, klamek i paneli dotykowych 

ekspresów;

⦁ dezynfekcji koszy zakupowych;

⦁ codziennej dezynfekcji sprzętu oraz 

powierzchni sklepu;

⦁ zakazu noszenia biżuterii;

⦁ spożywania posiłków i napojów 

przez pracowników tylko i wyłącz-

nie w wydzielonym pomieszczeniu 

socjalnym sklepu;

Zadbaliśmy o odpowiednie oznaczenie sklepów, 
przekazując do placówek taśmy ostrzegawcze.

⦁ przechowywania odzieży ochronnej 

w wyznaczonych miejscach (zgodnie 

z zasadą rozdzielności odzieży pry-

watnej od odzieży roboczej);

⦁ przechowywania przedmiotów użyt-

ku osobistego w szafkach przezna-

czonych na odzież.

Podjęliśmy też szereg działań mających 

na celu przeciwdziałanie rozprzestrze-

nianiu się wirusa*. 

*Stan na dzień 24 marca 2020.

Opracowaliśmy materiały graficzne, 
których zadaniem jest pomoc
w komunikacji z klientami.
W sklepach pojawiły się:

�naklejki i wobblery z informacjami na temat mycia owoców
i warzyw oraz używania rękawiczek;

�ulotki dla klientów „Dbajmy wspólnie o nasze zdrowie”.

Przekazaliśmy franczyzobiorcom również plakat, 
którego przeznaczeniem jest wywieszenie na zapleczu 
sklepu. W przystępny sposób zostały przedstawione 
na nim podstawowe zasady, jakich należy przestrzegać
w celu zachowania bezpieczeństwa.
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zaostrzyliśmy reżim sanitarny w zakresie częstotliwości 

dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: kasy 

samoobsługowe, blaty, lady i stoły, pleksy zabezpie-

czające półki z bułkami, obudowy urządzeń typu roller 

grill, contact grill i szyby za urządzeniami, klamki, 

włączniki światła, koszyki czy wózki na zakupy, poręcze

i inne przedmioty (np. klawiatury, terminale płatnicze, 

telefony). Wymienione powierzchnie są regularnie 

wycierane środkiem dezynfekującym kilka razy dzien-

nie, w miarę możliwości – co 1 godzinę. 

W sklepach

Żabka Café wdrożyliśmy procedury zwiększające 

bezpieczeństwo klientów – jednorazowe akcesoria 

takie jak: mieszadełka, noże, widelczyki, wieczka, kubki 

czy serwetki podaje klientom sprzedawca. W trosce

o bezpieczeństwo produkty Żabka Café (gorące napoje 

i przekąski) można kupić jedynie na wynos. 

Na stoisku

Jeśli chodzi o wewnętrzne działanie 

sieci, to od 12 marca na okres 14 dni 

zawiesiliśmy audyty w sklepach w ra-

mach Karty Weryfikacji. Zadaniem 

Zespołu Audytu jest monitorowanie 

działań sieci w zakresie zaleceń i reko-

mendacji, wydanych przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego. Wycofane zo-

stało również badanie tajemniczego 

klienta. Wszystkim placówkom udostęp-

niliśmy listę numerów na infolinie stacji 

sanitarno-epidemiologicznych w po-

szczególnych województwach.

Podjęliśmy decyzję o skróceniu czasu 

działania sklepów i wprowadziliśmy 

środki ostrożności związane z liczbą osób 

przebywających w sklepie. Zmianom 

uległy również procedury związane z do-

stawami towaru – dopasowaliśmy cykle 

dostaw, zaleciliśmy skrócenie czasu 

rozładunku towaru i tymczasowo 

wprowadziliśmy nowe standardy przyję-

cia dostaw. 

W związku z dużą liczbą zachorowań na 

COVID-19 we Włoszech zaprzestaliśmy 

wprowadzać do obrotu produkty po-

chodzące z tego kraju.

Cały czas kładziemy również ogromny 

nacisk na odpowiednią komunikację. 

Centrum Wsparcia Franczyzobiorców 

uruchomiło specjalny formularz zgło-

szeniowy, za pomocą którego można 

zgłaszać wątpliwości związane ze 

sposobem postępowania podczas 

pandemii koronawirusa. Za jego pośre-

dnictwem franczyzobiorca otrzymuje 

wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące 

go pytania. Franczyzobiorcy mogą 

również uzyskać pomoc telefonicznie. 

Udzielamy im porad z zakresu zacho-

wania higieny i ochrony, ale też na 

przykład dotyczące tego, jak zachować 

się w przypadku kontaktu z osobą 

zarażoną wirusem SARS-CoV-2. 

Na podstawie już otrzymanych pytań 

przygotowaliśmy listę tych, które 

Pamiętajmy, że wszystkie zalecenia i procedury 
wprowadzamy w trosce o bezpieczeństwo osób 

pracujących w sklepach, a także naszych klientów. 
Bardzo zależy nam na tym, aby zarówno praca, jak 

i codzienne zakupy w Żabce były dla wszystkich 
maksymalnie bezpieczne.

Podjęliśmy również szereg inicjatyw, których 

celem było zapewnienie maksymalnej dostę-

pności produktów do sprzedaży, szczególnie tych 

najczęściej poszukiwanych przez klientów:

�w celu zapewnienia dostępności pieczywa 

uwolnione zostały indeksy zrejonizowane do 

zamówień z Centrum Logistycznego; 

�umożliwiono sprzedawanie klientom bułek 

mrożonych do samodzielnego wypieku w domu; 

�uruchomiono dostawy warzyw i owoców przez 

Centrum Logistyczne;

�wprowadzono zastępczy indeks masła do 

zamówienia;

�uwolniono szeroką listę  indeksów do zamówień 

w celu zabezpieczenia potrzeb klientów.

zapewniliśmy dostęp do jednorazowych rękawiczek na stoiskach z pieczywem, 

owocami i warzywami oraz przy koszykach zakupowych. Stoiska zostały oznakowane 

wobblerami z komunikatem o konieczności założenia foliowych rękawiczek oraz 

myciu owoców i warzyw. Z rozwieszonych komunikatów nasi klienci mogą również 

dowiedzieć się, w jaki sposób mogą zadbać o swoje zdrowie. 

Dla wygody i bezpieczeństwa odwiedzających nas osób wprowadziliśmy możliwość 

samoobsługi – nowe ustawienie skanera umożliwia klientom skanowanie produktu, 

odbicia aplikacji Żappka oraz realizację zakupów kartą płatniczą na terminalu.

Franczyzobiorcy i pracownicy sklepów rozwiesili w placówkach komunikat o tym, że 

zalecamy, aby za zakupy płacić kartą. Zaostrzyliśmy też zasady przyjmowania butelek 

zwrotnych – obecnie robimy to tylko za okazaniem paragonu.

Klientom
   naszych sklepów

pojawiają się najczęściej. Następnie 

wraz z odpowiedziami przekazywaliśmy 

je franczyzobiorcom.

Z Biura Obsługi Franczyzobiorców prze-

kazujemy potrzebne franczyzobiorcom 

informacje. Przykładami mogą tu być:

�lista kontrolna działań do łatwej 

weryfikacji zrealizowanych w sklepie 

zaleceń; 

�informacje o tym, w jaki sposób 

może dojść do zarażenia korona-

wirusem; 

�komunikaty, jak zabezpieczać się 

przed zarażeniem i  jak zadbać o bez-

pieczeństwo pracowników sklepu, 

oraz wiele innych porad. 

Anna Kozłowska,
Specjalista ds. Komunikacji 
Wewnętrznej 
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Komunikacji z Franczyzobiorcami



Z życia sieci08 09Z życia sieci

Ostatnie tygodnie były czasem pełnym wyzwań. 
Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z tego, że nasi 
franczyzobiorcy i ich zespoły nie tylko doskonale 
poradzili sobie w tej nowej dla wszystkich sytuacji, 
ale znaleźli też w sobie siłę i motywację do tego, 
aby przejąć inicjatywę. Niektórzy wprowadzili 
rozwiązania zwiększające higienę i bezpieczeństwo 
w sklepach. Niektórzy zaangażowali się lub sami 
zorganizowali inicjatywy, które mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa i pomoc lokalnej 
społeczności. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

możemy 
więcej

W niektórych sklepach na stolikach lotto 

pracownicy wyłożyli rękawiczki i płyny 

do dezynfekcji rąk, z których korzystać 

mogą klienci. Dzięki temu każdy, kto 

wchodzi do takiego sklepu lub z niego 

wychodzi, może zadbać o higienę dłoni. 

To bardzo ważny aspekt walki z pande-

mią, więc 27 marca BOF przekazał 

wszystkim franczyzobiorcom prośbę 

o stworzenie takich miejsc na terenie 

swojego sklepu.

Zainstalowana w sklepach osłona 

z pleksy, która oddziela podczas płacenia 

klienta od sprzedawcy, jest również po-

mysłem jednego z naszych franczyzo-

biorców. To doskonałe rozwiązanie, 

które w dużej mierze zwiększa bezpie-

W obliczu rosnącego zagrożenia, fran-
czyzobiorcy nie pozostali obojętni na 
ciężka pracę, trud i poświęcenie służb 
medycznych i mundurowych. Wielu 
franczyzobiorców wydaje za darmo ich 
przedstawicielom hot dogi czy kawę. To 
naprawdę wspaniała inicjatywa, która 
pokazuje, że w ciężkich chwilach może-
my liczyć na wzajemne wsparcie.

O tym, co kierowało nią przy podjęciu 
decyzji o wydawaniu darmowych 
przekąsek i napojów, powiedziała nam 
pani Anna Badura, która od ponad 
dwóch lat prowadzi swój sklep we 
Wrocławiu:

Jeden z naszych franczyzobiorców, pan Wojciech Rusiecki z Krakowa, zorganizował 
zbiórkę pieniędzy, korzystając z portalu zrzutka.pl. Całkowity dochód ze zbiórki 
przeznaczony został na pomoc krakowskim szpitalom. Dzięki zebranym środkom 
udało się zakupić m.in. rękawiczki jednorazowe, fartuchy, płyny do dezynfekcji czy 
kilkaset butelek wody mineralnej.

Zaangażowaniem we wsparcie lokalnej społeczności wykazali się także właściciele 
i pracownicy Żabek w Poznaniu. Swoje działania zaczęli od zdiagnozowania potrzeb 
szpitali przy ulicach Szwajcarskiej  i Polnej. Okazało się, że potrzebnych jest tam wiele 
przedmiotów codziennego użycia – zarówno dla personelu, jak i pacjentów.  
Pracownicy szpitala prosili między innymi o długopisy, środki higieny osobistej, 
polary, termometry, ciśnieniomierze, ale też soki i wodę, przekąski w niewielkich 
opakowaniach czy kawę w pojedynczych paluszkach. Części z tych rzeczy brakuje 
personelowi, część jest potrzebna dla pacjentów (szczególnie tych przebywających 
na kwarantannie). Po ustaleniu potrzeb szpitali rozpoczęto zbiórkę w sklepach. 

Dzięki zaangażowaniu franczyzobiorców oraz partnerów w zbiórce wzięło już udział 
około 40 sklepów z Poznania i okolic, a liczba ta cały czas rośnie. Szpitalom przekazano 
już pierwsze paczki zebranych towarów. Lokalna społeczność okazała się na tyle 
hojna, że akcję udało się rozszerzyć na kolejny szpital, znajdujący się w Poznaniu przy 
ul. Lutyckiej.

Jesteśmy pod wrażeniem Waszych działań! 
Jeśli chcielibyście podzielić się z nami swoimi 

pomysłami na to, jak wspierać się w czasie 
pandemii, w kafelku Informator Rada 

Franczyzobiorców na portalu managera 
znajdziecie kontakt do redakcji Razem! 

Zgłaszajcie swoje inicjatywy 
– RAZEM możemy więcej! 

Nasi franczyzobiorcy nie zapomnieli też 

o seniorach oraz o tych, którzy z uwagi 

na objęcie kwarantanną nie mogą 

opuszczać swoich domów. Aby im 

pomóc, wiele sklepów uruchomiło do-

stawy pod drzwi. Pracownicy sklepów 

prowadzą listę, na którą mogą wpisać się 

wszyscy, którzy z obawy o stan swojego 

zdrowia, słuszny wiek lub objęcie 

kwarantanną chcieliby otrzymać dosta-

wę zakupów do miejsca swojego za-

mieszkania. 

czeństwo obu stron dokonujących 

transakcji. Co więcej, zapewnia ono 

dodatkowy komfort pracownikom, 

którzy wykonując swoją pracę, każdego 

dnia mają kontakt przynajmniej z kilku-

dziesięcioma osobami. 

Zgłoszony przez franczyzobiorcę pomysł 

na montaż osłony nad stoiskiem kaso-

wym został przekazany przez BOF innym 

franczyzobiorcom. W błyskawicznym 

tempie postanowiliśmy wdrożyć to 

rozwiązanie i na zlecenie firmy w ciągu 

kilku dni we wszystkich sklepach sie-

ci zamontowane zostały przegrody 

z pleksy, które odgradzają kasjera od 

klientów. 

Higiena 
i bezpieczeństwo

Wsparcie służb Wsparcie szpitali

Pomoc seniorom 
i objętym 
kwarantanną

Chciałam wesprzeć wszystkich tych, 

którzy pracują w służbach, ponieważ 

to oni znajdują się na pierwszej linii 

zagrożenia, a tak naprawdę każdy 

z nas niedługo może potrzebować 

pomocy. Drobne gesty, typu kawa, dla 

nas nie są jakimś wielkim wyczynem, 

a dla tych pracujących często po 16 czy 

24 godziny na dobę stanowią jasne 

przesłanie, że ich doceniamy,  że  są  

dla  nas  ważni. 

Anna Badura,
franczyzobiorczyni

Aleksandra Zawadzka,
Specjalista ds. Komunikacji 
Wewnętrznej i CSR
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ŻABKA POMAGA
w walce z wirusem

Żabka Polska przekazała 
4,5 miliona złotych, które 
w całości oddaliśmy do 
dyspozycji Ministerstwa 
Zdrowia i wskazanych przez 
nie instytucji. 

Żabka Polska przekazała 
również 2 mln zł na zakup 
testów w kierunku SARS-CoV-2, 
które wykona Warsaw Genomics. 

W oficjalnym liście do premiera 
zadeklarowaliśmy pełne wsparcie 
w zakresie zapewniania bezpiecze-
ństwa wszystkim Polakom.

Warszawskie laboratorium specjalizujące w diagnostyce genetycznej. W ostatnim czasie koncentruje się ono na 
wykonywaniu testów w kierunku SARS-CoV-2, przeprowadzając tysiąc takich testów w ciągu doby. Bardzo nam 
zależało, aby wesprzeć szpitale i placówki medyczne, tak by mogły swobodnie kierować pacjentów na badania 
diagnostyczne w kierunku koronawirusa. 

Przekazana kwota pozwoli wykonać 
dodatkowo ok. 5 tys. testów.

Głęboko wierzymy w to, że w tym trudnym czasie przede wszystkim 
powinniśmy być ze sobą solidarni!

To nie jest nasze ostatnie słowo, bo 
ciągle pomagamy na różnych 
frontach w walce z koronawirusem!

Wiemy, że wielu z Was organizuje lub wspiera różnego rodzaju inicjatywy 
pomagające służbom medycznym czy szpitalom. W tego typu działaniach
nie mogło zabraknąć naszego wspólnego gestu, dlatego

Klienci Żabki do końca kwietnia za pomocą aplikacji żappka 
mogą wymieniać swoje żappsy na realne wsparcie dla szpitali 

zakaźnych w całej Polsce! W ciągu zaledwie dwóch dni zebrana 
kwota przekazana przez użytkowników wyniosła 1 000 000 zł! 

Anna Jarzębowska,
Ekspert ds. CSR
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mogą wymieniać swoje żappsy na realne wsparcie dla szpitali 

zakaźnych w całej Polsce! W ciągu zaledwie dwóch dni zebrana 
kwota przekazana przez użytkowników wyniosła 1 000 000 zł! 

Anna Jarzębowska,
Ekspert ds. CSR
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Proste i przejrzyste! 
Nowy System Rozliczeń

Nowy System Rozliczeń to jeden z kluczowych projektów w naszej firmie, 
którego celem jest zwiększanie przychodu franczyzobiorcy niezależnie od 
lokalizacji sklepu czy segmentu, do którego należy. Twórcom systemu zależało 
również na stymulowaniu przedsiębiorczości franczyzobiorców oraz na tym, 
żeby system był prosty i przejrzysty. Do tej pory Nowym Systemem Rozliczeń 
zostało objętych aż 2921 sklepów. W samym marcu do projektu dołączyły 484 
sklepy. W kwietniu planujemy przepiąć kolejne 402 Żabki.

Aleksandra Zawadzka,
Specjalista ds. Komunikacji 
Wewnętrznej i CSR

Jednym z elementów systemu jest po-

dział towarów z Centrów Logistycz-

nych na kategorie produktów, według 

różnych poziomów marży: alkohol i pi-

Maj zbliża się wielkimi krokami, a wraz

z nim… zakaz sprzedaży papierosów 

mentolowych. Ten temat poruszaliśmy 

już wprawdzie w poprzednim numerze 

naszego magazynu, ale jest on o tyle 

ważny, że najbardziej istotne kwestie 

warto przypomnieć jeszcze raz.

Okazuje się, że nie wszyscy Polacy (a co 

nawet bardziej istotne – nie wszyscy 

palacze) są świadomi zbliżającego się 

wycofania z rynku gotowych papierosów 

Pamiętajmy, że usunięcie ze sprzedaży papierosów i tytoniów mentolowych jest 

kluczowe. Za sprzedaż zakazanych produktów przewidziano wysokie kary. 

Sprzedawcom, którzy nie zastosują się do nowych przepisów, grozi kara grzywny 

(nawet do 200 000 zł), kara ograniczenia wolności lub obie te kary łącznie.

o aromacie mentolowym i z mentolo-

wym klikiem, a także tytoniu do samo-

dzielnego skręcania papierosów w opcji 

mentol.

W Żabce w miejsce wycofanych pro-

duktów dostępne będą podgrzewacze 

tytoniu, e-papierosy w systemie zam-

kniętym oraz karty aromatyzowane.

Zakaz sprzedaży papierosów men-

tolowych wprowadzony Dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 

wchodzi w życie 20 maja 2020 roku. To 

bardzo ważna data, którą dobrze powi-

nien zapamiętać każdy, kto handluje 

papierosami. Opracowaliśmy konkretny 

plan działania, którego zadaniem jest 

sprawne przeprowadzenie procesu 

wycofania zakazanych produktów ze 

sprzedaży w Żabkach. Wycofywanie 

papierosów mentolowych podzieliliśmy 

na dwa etapy:

Jakie działania opłaca się więc 

podejmować, funkcjonując

w ramach NSR?

• Zapewnienie odpowiedniej ilości 

towaru – ważne, aby klient zawsze 

miał dostęp do poszczególnych 

produktów.

• Otwieranie sklepu w każdą niedzielę

niehandlową oraz we wszystkie 

święta.

• Otwieranie sklepu na dłużej niż 8 

godzin. Dzięki temu wzrasta obrót, 

a co za tym idzie – przychód.

• W zależności od pory roku czy 

okoliczności warto polecać klientom 

wybrane produkty – szczególnie 

te z najwyższą marżą, czyli na 

przykład dania gotowe.

Niezależnie od czynników 

zewnętrznych klienci zawsze 

doceniają wysoką jakość 

obsługi, czystość sklepu, 

jego bliskość, różnorodność 

oferty i dostępność 

produktów. 

Okazują to w bardzo jasny 

sposób, chętnie do takiego 

miejsca wracając.

wo, artykuły spożywcze oraz wszystkie 

pozostałe kategorie, oprócz produktów 

świeżych (marża 15%), wyroby tytonio-

we i GSM (marża 5%) sprzedawane są na 

marży 10%, co w połączeniu np. z nie-

dzielą niehandlową i rabatem + 10% daje 

aż ~20% marży.

Janusz Łukaszewski,
Starszy Kierownik Kategorii 

Joanna Górczyńska,
Kupiec Kategorii Produktowej 

Przypominamy
o zakazie sprzedaży 

mentolowych wyrobów tytoniowych

Co grozi za nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży?

MENT OL

Wszystkie papierosy oraz tytonie mentolowe 
należy zdjąć z ekspozycji do 20.05, a w systemie 
kasowym nastąpi blokada ich sprzedaży.

W miejsce wycofanych/wyprzedanych 
produktów mentolowych zgodnie z publikowanym
planogramem eksponujemy nowe produkty.

ów

OD
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od Zespołu Food
Najnowsze wiesci,
Chociaż część naszych planów musiała ulec zmianom, w związku z obecną sytuacją, cały 
czas robimy wszystko, aby franczyzobiorcy Żabki wraz ze swoimi zespołami mogli bez 
przeszkód prowadzić swoje sklepy.

W marcowym wydaniu miesięcznika Razem pisaliśmy o tym, że od listopada 
2019 roku w sklepach Regionu 1 rozpoczęliśmy test warzyw i owoców z CL 
w mniejszych opakowaniach. W sezonie zimowym wybrane pozycje z asortymentu, 
jak np. mandarynki czy kiwi, pojawiły się w gazetkach ogólnopolskich. Z czasem 
małe tacki zostały zastąpione opakowaniami wagowymi. Aby usprawnić proces 
magazynowania i transportowania, wraz Departamentem Logistyki dopracowane 
zostały wymiary kartonów, tak żeby można było je przewozić w koszach klapowych.

We współpracy z firmą Citronex opracowaliśmy najmniejsze możliwe do zrobienia 
opakowanie zbiorcze bananów. Niewielki, bo ośmioipółkilogramowy karton 
zbiorczy (dostępny tylko w sieci Żabka) szczególnie dobrze sprawdza się 
w sklepach o niskiej rotacji. Dzięki optymalizacji asortymentu franczyzobiorcy 
mogą zamawiać towar częściej, przez co nie są narażeni na straty, a na regale 
mogą eksponować świeży asortyment. 

w roku 2011 zostały wpisane przez Ministerstwo Rozwoju  Rolnictwa i Wsi na listę 
produktów tradycyjnych. Dla naszych klientów wybraliśmy jabłka o czerwonym 
zabarwieniu i ścisłym, drobnoziarnistym miąższu. Dzięki tym cechom owoce długo 
zachowują przydatność do spożycia, ale przede wszystkim mają doskonałe walory 
smakowe.

– tomimaru mucho  to najczęściej wybierana odmiana 
z szerokiej gamy pomidorów malinowych uprawianych w Polsce. 

Tomimaru charakteryzują się nie tylko wyjątkowym smakiem, 
ale też soczystym miąższem, cienką skórką i malinowo-

czerwonym kolorem. 

Nowe rozwiązania i bieżące reagowanie 
na informacje z rynku to kluczowe działania 

dla naszego Zespołu!

W połowie marca, kiedy w Polsce
i Europie zaczął gwałtownie

rozprzestrzeniać się koronawirus,
spływały do nas informacje

o tym, że w lokalnych hurtowniach
nie ma pełnej dostępności warzyw 

i owoców. Franczyzobiorcy zgłaszali się 
do nas, aby podłączyć świeże warzywa 

i owoce również w pozostałych 
centrach logistycznych. I tak też się 

stało. W miarę możliwości 
stopniowo rozszerzamy asortyment

o podstawowe indeksy. Barbara Furmańczuk,
Dyrektor Kategorii Produktowej 
Zespół Food 

Karolina Schurmann-
-Lewandowska,
Kupiec ds. Asortymentu 
Rejonizowanego

Dopracowujemy wielkość opakowań

Wyzwanie 
ostatniego 

miesiąca

Wiosnę widać już nie tylko za oknem, ale także na 
lokalnym rynku owoców i warzyw. My również stawiamy 
na polskie produkty. W naszej ofercie znajdują się między 
innymi jabłka sandomierskie, polskie pomidory malinowe 
i polskie ogórki zielone.

Polskie owoce i warzywa

Jabłka sandomierskie

Pomidory malinowe

Z życia sieci

Z dostaw owoców i warzyw z Centrum Logistycznego 
korzysta obecnie ok. 600 franczyzobiorców. 

Przypominamy, że osoby w Nowym Systemie Rozliczeń 
za sprzedaż  owoców i warzyw z Centrum Logistycznego 

mają 15% marży (5% w starym systemie).
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Katarzyna Szkudlarek,
Digital Product Owner
Smart Store Solutions

Z ELEKTRONICZNYMI 
CENÓWKAMI!

Kolejne sklepy

W 2019 roku rozpoczęliśmy testy elektronicznych cenówek w sklepach sieci Żabka. 
Ta innowacyjna technologia okazała się na tyle obiecująca i pomocna w codziennej 

pracy franczyzobiorców, że zdecydowaliśmy o zwiększeniu liczby placówek, w których 
przeprowadzane będą testy. W niedalekiej przyszłości w elektroniczne cenówki 

wyposażonych zostanie 100 kolejnych sklepów!

Jak to działa?

Korzyści z wdrożenia elektronicznych cenówek

Czym są elektroniczne 
cenówki? 

Elektroniczne cenówki (z ang. Electronic Shelf 
Labels) to rozwiązanie oparte na technologii 
e-ink – znanej na przykład z elektronicznych 
książek. Obraz wyświetlany na etykiecie 
cenowej za pomocą atramentu elektronicz-
nego e-ink przypomina wyglądem druko-
waną etykietę papierową – jest przyjazny dla 
oka i ma odpowiedni kontrast. 

Obsługa technologii jest intuicyjna i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Elektroniczną cenówkę 
przypisujemy do produktu tylko raz – gdy pojawia się on w sklepie. Po zamontowaniu cenówek 
na listwach, ich aktywacji i przypisaniu do produktu, ceny w sklepie będą zarządzane centralnie.

Co ważne, modyfikacja cen w nocy sprawia, że ich zmiana nie będzie zauważalna dla kupującego 
w czasie otwarcia sklepu. Do bieżącego zarządzania cenówkami (ich aktywowania oraz przy-
pisywania do nich produktów) służy specjalnie przeznaczony do tego terminal. W codziennej 
pracy  franczyzobiorca  i  jego  zespół  korzystają  z zaledwie  kilku  funkcji  tego  urządzenia. 

Oznacza to, że zmiana cen konkretnych produktów następuje 
każdego dnia automatycznie po ich aktualizacji w systemie 
kasowym. 

⦁ Oszczędność czasu pracowników sklepu – każda cenówka jest przypisywana raz, 
a potem aktualizuje się automatycznie.

⦁ Mniejsze zużycie papieru – brak konieczności drukowania etykiet.
⦁ Szybsza obsługa klienta przy kasie, wynikająca z  tego, że wyeliminowano konieczność weryfikacji cen.
⦁ Gwarancja zgodności danych na etykiecie i w kasie.
⦁ Zwiększenie zadowolenia klientów, wynikające z otrzymania zawsze poprawnych informacji 

na temat cen.
⦁ Łatwa instalacja i obsługa etykiet.
⦁ Zawsze przejrzyste i czytelne informacje o cenie produktu.

⦁ Elektroniczna etykieta pobiera prąd wyłącznie 
w momencie aktualizacji ceny, a samo wyświetlanie 
treści nie wymaga prądu. 

⦁ Zastosowana technologia sprawia, że żywotność 
urządzenia wynosi minimum 5 lat działania na jednej 
baterii. 

⦁ Treści wyświetlane są w trzech kolorach oraz 
w rozmiarach, które pozwalają w 100% opisać 
produkty, które znajdują się na półkach.

⦁ Niskie temperatury nie są dla elektronicznych cenówek 
żadnym wyzwaniem. Bez problemu działają one 
w takich miejscach jak mroźnie czy chłodnie.

Kilka informacji 
o elektronicznych cenówkach

Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w teście elektro-
nicznych cenówek, które zostają wdrażane w naszych skle-
pach. Jestem przekonana, że rozwiązanie to odciąży nas w co-
dziennej pracy – nie będziemy musieli każdego dnia weryfi-
kować poprawności cen widniejących przy poszczególnych 
produktach.

Dużym ułatwieniem w przypadku elektronicznych cenówek 
jest automatyczna zmiana cen podczas promocji. Dzięki auto-
matyzacji nie musimy wymieniać etykiet cenowych przy 
każdym promocyjnym produkcie. Niezwykle się z tego powo-
du cieszę, ponieważ sprawdzanie zgodności cen czasem zaj-
mowało nam naprawdę wiele czasu.

Opinia franczyzobiorczyni, 
Barbary Napierały 
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Katarzyna Szkudlarek,
Digital Product Owner
Smart Store Solutions
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Odpowiednie ustawienie asortymentu 

na półkach związane jest z licznymi 

badaniami zachowań konsumentów, 

ale nie tylko. Wpływ na to, jak 

ustawione są produkty, ma profil czy 

wielkość sklepu, jak również szereg 

czynników zewnętrznych. Opracowanie 

odpowiedniego planu ekspozycji 

produktów bezpośrednio wpływa na 

maksymalizację przychodu 

poszczególnych franczyzobiorców. 

Właśnie dlatego od wielu lat 

korzystamy z planogramów. 

W Żabce zwracamy dużą uwagę na to, jakie produkty sprzedajemy w sklepach 
naszej sieci oraz jak eksponować je na półkach. 

Dlaczego ustawienie produktów w ten, a nie inny sposób jest tak istotne? 

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji daje nowe możliwości!

Joanna Maik-Urbaniak,
Koordynator Zespołu Range
& Space Management

Planogram Segment specjalistyczny Segment osiedlowy

Planogramy wzorcowe

Segment impulsowy

planogram
generator

Sklepy
Żabki

6000 lokalizacji = 6000 planogramów*

DOPASOWANY 
ASORTYMENT

DOPASOWANY 
FACING

DANE 
Z PARAGONÓW

*dla jednej kategorii produktów

Dlaczego w sklepach oddalonych o np. kilkaset metrów mogą pojawić się 

inne produkty na półkach?

Sklepy oddalone o kilkaset metrów od siebie mogą należeć do zupełnie 

różnych segmentów, a tym samym mają inny Planogram.

Przypisywanie sklepu do danego segmentu to segmentacja, czyli proces 

podziału sklepów na grupy o podobnych cechach za pomocą specjalnego 

modelu, który analizuje dane wewnętrze (np. dane sprzedażowe, promocje, 

informacje historyczne w oparciu o szerokość kategorii) i zewnętrzne 

(np. punkty POS (obecność w okolicy biur, aptek, przystanków, bloków 

mieszkalnych), pogodę, trendy rynkowe, czynniki demograficzno-

ekonomiczne). Wiedząc, jacy klienci odwiedzają daną Żabkę – i jakie są 

ich preferencje zakupowe – możemy tak dobierać asortyment, 

aby maksymalizować przychód franczyzobiorcy.
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Violetta Astapczyk,
Customer Care Manager

Pandemia koronawirusa postawiła przed nami nowe wyzwania,

których tak naprawdę nikt się nie spodziewał. Aby szybko reagować

na wszelkie zewnętrzne zmiany, postanowiliśmy przeprowadzić pilotaż usługi,

w ramach której sprzedaż może być realizowana bez odwiedzania

przez klienta sali sprzedaży fizycznego sklepu.

Ruszamy z programem pilotażowym usługi „Zamów i Odbierz” w wybranych 

sklepach w Warszawie. Klienci będą mogli składać zamówienia na produkty za 

pomocą aplikacji żappka. Następnie, po złożeniu zamówienia, towary będą czekały 

na nich w sklepie, gdzie po opłaceniu będą gotowe do odbioru.

Mikołaj Słomski,
Copywriter

CZYLI NOWA USŁUGA ŻABKI
Zamów i Odbierz,

2

3

4

1

W obecnej fazie programu wezmą udział wybrane sklepy, znajdujące się 

w Warszawie. Będzie w nich prowadzona sprzedaż łączona – oznacza to zarówno 

dostępność usługi „Zamów i Odbierz”, jak i możliwość zrobienia zakupów

na miejscu w sklepie, tak jak odbywało się to dotychczas.

Nasza nowa usługa jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i zmieniające 

się nawyki konsumenckie. Po sprawdzeniu, jak nowa formuła zostanie przyjęta 

przez naszych klientów, usługą zostaną objęte kolejne sklepy.

W długiej perspektywie czasowej nowy model może stanowić rozszerzenie

i alternatywę do klasycznej sprzedaży w sklepach Żabka.

W ostatnim czasie w aplikacji żappka wprowadziliśmy 

następujące zmiany:

⦁ Pojawiły się codzienne porady dotyczące profilaktyki COVID-19.

⦁ Dodaliśmy zakładkę dotyczącą koronawirusa, gdzie pojawiają się 

bieżące informacje na temat działań, jakie w tym zakresie 

podejmuje Żabka. 

⦁ Zmieniliśmy sekcje w aplikacji tak, by zawierały produkty, których 

obecnie poszukują klienci.

⦁ Umożliwiliśmy użytkownikom przekazanie żappsów na pomoc 

szpitalom zakaźnym.
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w Centrum 
Wsparcia Klienta?

Od 11 do 31 marca 2020 do Centrum Wsparcia Klienta wpłynęły 

382 zgłoszenia. Dotyczyły one różnych kwestii. Na początku tego okresu 

klienci najczęściej pytali o to, jakie procedury wprowadzi Żabka w związku 

z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. Po wdrożeniu poszczególnych 

rozwiązań zdarzyły się również skargi na to, że zespół danego sklepu nie stosuje 

rękawiczek czy środków do dezynfekcji. Zgłaszają się do nas również instytucje, 

które przekazują swoje zalecenia i wytyczne.

Wszelkie zgłoszenia, które do nas trafiają, 

są na bieżąco monitorowane. Ściśle 

współpracujemy na tym polu 

z franczyzobiorcami, partnerami oraz 

managerami. Zależy nam na tym, aby 

niwelować zagrożenie i jak najlepiej 

dbać zarówno o obsługę sklepów, 

jak i naszych klientów. 

82%

14%

4%
Klienci

Pracownicy (kasjerzy, franczyzobiorcy)

Instytucje (sanepid)
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Tester 
aplikacji 
mobilnej? 

A KTO TO TAKI?
Cześć, nazywam się Adam Ryś, pracuję w Żabce od roku i jestem testerem 

aplikacji mobilnej w Zespole Digital. 

Początkowo testowałem tylko aplikację 

żappka pod kątem wykrywania jak 

największej ilości błędów i poprawiania 

jakości jej działania. Z czasem zakres 

moich obowiązków się rozszerzył i za-

cząłem testować też inne narzędzia, 

które ułatwiają pracę naszemu zespoło-

wi. Jednym z takim narzędzi jest Systell 

Contact Center, z którego od niedawna 

korzystają koleżanki i koledzy z zespołu 

Centrum Wsparcia Użytkownika. 

Ludzie często pytają mnie, na czym pole-

ga praca testera. Najczęściej wyobrażają 

sobie, że klikam w aplikację tak długo, 

dopóki coś się nie popsuje. Tak napraw-

dę moim zadaniem często jest symulo-

wanie różnych sytuacji, które mogą 

wystąpić podczas korzystania z aplikacji. 

Wiąże się to z analizą dużej liczby scena-

riuszy oraz bardzo dobrą znajomością 

aplikacji i jej wszystkich powiązań.

Niektórzy pracownicy Żabki zauważyli, 

że przy moim stanowisku pracy znajduje 

się duża stalowa bryła. Koledzy i kole-

żanki zastanawiali się, co ukrywam 

w środku. Odpowiedź jest dość pro-

zaiczna – od początku pracy w Żabce 

zebrałem już około 30 urządzeń mobil-

nych, na których sprawdzam prawidło-

we działanie aplikacji. Zdarzają się 

sytuacje, w których aplikacja nie działa 

tak, jak powinna, na konkretnych urzą-

dzeniach, wersjach oprogramowania lub 

systemach operacyjnych. Jednym z mo-

ich zadań jest próba odtworzenia takich 

błędów, opisanie kroków, które należy 

wykonać do ich wywołania, i skiero-

wanie potencjalnych zadań do Zespołu 

Deweloperskiego. 

Staram się na wszystkich urządzeniach 

utrzymywać najnowszą wersję aplikacji, 

więc na bieżąco aktualizuję wszystkie 

sprzęty. Kiedy zaczynałem testować 

Żappkę, najnowszą wersją aplikacji była 

wersja 1.2. Od tamtego czasu, dzięki pra-

cy całego naszego zespołu, wprowadzi-

liśmy 1400 „buildów” (poprawek i zmian 

w kodzie) aplikacji z nowymi funkcjami 

i poprawkami (aktualna wersja żappki to 

1.11).

Po wypuszczeniu każdej nowej wersji 

aplikacji może się okazać, że przestały 

prawidłowo działać funkcje, które nie 

były poprawiane. Aby wyłapać takie 

błędy, należy przeprowadzać testy 

regresji (testy wszystkich funkcji), co jest 

bardzo czasochłonne. Z odrobiną szczę-

ścia w najbliższym roku uda mi się 

wprowadzić automatyczne testy aplika-

cji, które pozwolą nam zaoszczędzić 

sporo czasu i pomogą w poprawie 

jakości naszej żappki. Aktualnie jeden 

test regresji trwa około ośmiu godzin na 

jednym systemie operacyjnym. Testy 

automatyczne pozwolą skrócić ten czas 

do około 15 minut. Nie zmienia to faktu, 

że przed nami jeszcze mnóstwo „kli-

kania” w aplikację. Codziennie pracu-

jemy przecież po to, aby użyteczność 

żappki była jak najlepsza.

Dane do 31 marca 2020 r. Daniel Kulesza,
Customer Satisfaction Expert

Adam Ryś,
Tester aplikacji mobilnych
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Dane do 31 marca 2020 r. Daniel Kulesza,
Customer Satisfaction Expert

Adam Ryś,
Tester aplikacji mobilnych
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Ewelina Stróżykiewicz,
Trener Zespołu Wsparcia 
Franczyzobiorców

Wsparcienaszym 
priorytetem!

Czyli o tym, jak została przeorganizowana praca konsultantów 

Centrum Wsparcia Franczyzobiorców na czas walki 

z koronawirusem.

Miejsce, w którym ludzie 
kontaktują się z ludźmi…

Ciągłe monitorowanie 
zgłoszeń

Trwamy na posterunku

Szybka pomoc

Centrum Wsparcia Franczyzobiorców 

stanowi miejsce wirtualnego spotkania 

franczyzobiorców z konsultantami. Ci 

ostatni porozumiewają się z franczyzo-

biorcami nie tylko przy użyciu telefonu, 

ale także za pomocą innych kanałów, jak 

na przykład e-mail czy formularz zgło-

szeniowy.

Aby pracować możliwie jak najwydaj-

niej, w ramach zespołu CWF powo-

łaliśmy grupę do monitorowania poja-

wiających się w błyskawicznym tempie 

zgłoszeń. Do obowiązków jej kierownika 

zalicza się m.in. prognozowanie liczby 

połączeń przychodzących, monitoring 

obciążenia pracą, a także nadzór nad 

zadaniami konsultantów. Ci z kolei zobo-

wiązani są do spełniania wyznaczonych 

przez firmę standardów.

Każde zgłoszenie jest przez zespół 

dokładnie analizowane i traktowane 

z najwyższą powagą. Mimo trudnego 

czasu, wielu problemów i sytuacji kry-

zysowych otrzymujemy e-maile od 

naszych franczyzobiorców, w których 

dziękują nam za pomoc i wsparcie. 

Takie wiadomości są dla nas źródłem 

ogromnej radości i pozwalają nam 

jeszcze lepiej poczuć sens naszej ciężkiej 

pracy. 

Praca nadal wre. Każdego dnia pracownicy Centrum Wsparcia Franczyzobiorców 

dają z siebie wszystko przy obsłudze połączeń telefonicznych, zgłoszeń mailo-

wych oraz wiadomości otrzymywanych za pośrednictwem formularza. Wszystko 

po to, by każdy franczyzobiorca został profesjonalnie obsłużony. Czasem zdarzają 

się masowe awarie lub sytuacje, w których w krótkim czasie wpływa do nas 

ogromna ilość zgłoszeń związanych z wirusem SARS-CoV-2. Wtedy obowiązuje 

zasada „wszystkie ręce na pokład” i priorytetem staje się jak najszybsze 

rozładowanie kolejek oczekujących na rozmowę franczyzobiorców. 

Jesteśmy po to, żeby pomagać.

Celem działania Centrum Wsparcia 

Franczyzobiorców jest zapewnienie jak 

najlepszej obsługi. Zakres pracy centrum 

jest uzależniony od bieżącej sytuacji. Nic 

więc dziwnego, że ostatnio głównym 

tematem naszych rozmów jest walka 

z rozwojem epidemii koronawirusa. 

W związku z wystąpieniem tych nietypo-

wych okoliczności ustaliliśmy nowe 

w ciągu zaledwie tygodnia otrzymaliśmy 

ich 4416, gdzie aż 712 zapytań dotyczyło 

właśnie koronawirusa.

Nieoczekiwana sytuacja spowodowała, 

że w Żabkach w całym kraju zostały 

wprowadzone nowe procedury i wy-

tyczne. Aby jak najbardziej ułatwić fran-

czyzobiorcom ich wdrażanie, zebraliśmy 

pytania, które najczęściej wpływały do 

CWF. Po opracowaniu odpowiedzi Biuro 

Obsługi Franczyzobiorców przekazało je 

w komunikacji.

priorytety. Nadaliśmy pilność i ważność 

poszczególnym zgłoszeniom i  staraliśmy 

się jak najszybciej udzielać franczyzo-

biorcom rzetelnej pomocy. 

Aby jak najbardziej usprawnić pracę nas 

wszystkich, w panelu CWF pojawiła się 

nowa kategoria – koronawirus. Jako 

zespół jesteśmy świadomi, że praca fran-

czyzobiorcy jest pełna wyzwań. Dlatego 

pracownicy CWF robią wszystko, co w ich 

mocy, aby jak najszybciej dostosować się 

do zmieniającego się otoczenia i zakresu 

obowiązków. W naszych działaniach kie-

rujemy się empatią i zaangażowaniem,

a także jedną z wartości naszej firmy – 

odpowiedzialnością. 

To właśnie taka postawa zespołu CWF 

wpłynęła na szybką rozwiązywalność 

lawinowo napływających zgłoszeń – 
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FRAPPKA
Wykorzystanie frappki w marcu weszło na dotąd nieosiągalny poziom. Wszystkie statystyki 
wskazują jednoznacznie, że franczyzobiorcy w tej trudnej sytuacji postanowili skorzystać
z aplikacji, aby mieć lepszą kontrolę nad tym co dzieje się w sklepie. Dziękujemy za obdarzenie 
nas zaufaniem, każdego dnia staramy się, aby frappka była coraz lepszym narzędziem.

Dawid Szymkowiak,
Customer Satisfaction 
Specialist 

– odpowiedź na zmiany

Zdecydowana większość franczyzobiorców korzysta z frappki na 

co dzień, jednak dla tych, którzy dopiero postanowili 

wykorzystać aplikację do planowania i kontroli swojego biznesu 

przygotowaliśmy listę najpopularniejszych funkcjonalności. 

Dzielenie się wiedzą i zdobywanie informacji jest bardzo ważne, 

szczególnie w tak wyjątkowych okolicznościach, dlatego 

prezentujemy listę 5 użyteczności, które są najczęściej 

wybierane przez naszych franczyzobiorców:

– czytelny wykres pozwala błyskawicznie zobaczyć różnice 

i zachować kontrolę między wartością sprzedaży, 

a wartością dostaw netto. 

– dotychczas w tej zakładce 

znajdowały się informacje z życia 

sieci sklepów Żabka, jednak 

wychodząc naprzeciwko potrzebom 

związanym z wzmożoną ilością 

komunikacji moduł ten został 

wykorzystany w nowy sposób. 

Od teraz znajdziecie w nim ważne 

informacje dotyczące profilaktyki, 

środków bezpieczeństwa, a także 

decyzji związanych z profilaktyką 

COVID-19. 

– znajdują się tu informacje na 

temat dziennej sprzedaży, a także 

istnieje możliwość sprawdzenia ilu 

klientów odwiedza sklep 

z podziałem na godziny.  

– służy do wygodnego sprawdzenia listy 

produktów z asortymentu podstawowego, 

których nie ma w sklepie. Możliwy jest 

również wgląd w dane szczegółowe 

produktów tj. tempo sprzedaży czy numer 

indeksu.  

Sprzedaż 
Dzienna 

Dostępność 
produktów

– za pomocą tego raportu można łatwo sprawdzić 

sprzedaż netto produktów świeżych, a także ich 

udział w całej sprzedaży. Możliwe jest również 

zweryfikowanie udziału kategorii z podziałem na 

konkretne grupy asortymentowe czy procent 

sprzedaży w podziale godzinowym. 

Raport Świeże 

Raport Sprzedaż 
vs Dostawy

NewsDziękujemy, że blisko 99% 
franczyzobiorców korzysta 

z frappki, a wszystkich którzy 
jeszcze się nie zdecydowali 

zapraszamy do pobrania 
aplikacji ze sklepu Play:

lub App Store:
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Katarzyna Jardanowska,
Specjalista ds. Relacji Zewnętrznych 

Polecam przyszłych franczyzobiorców Żabki 
i zyskuję na tym

Wsparcie w poszukiwaniu nowych pracowników

Agencja pracy tymczasowej

To mój menadżerski obowiązek! 

Oferta poleceń pracowników i znajomych w Żabce daje franczyzobiorcom możliwość zyskania 
dodatkowych korzyści finansowych. Do odebrania jest kwota 6000 zł, natomiast do 30 kwietnia br. 
do tej sumy doliczony zostaje bonus 4000 zł. Nagroda za polecenie wypłacana jest wraz 
z rozpoczęciem współpracy z siecią przez poleconego kandydata. Jednak finanse to nie jedyny 
powód, dla którego warto to robić. O dodatkowych korzyściach opowiada Damian Hebda, 
franczyzobiorca z Gdańska.

W swoim zespole też możesz mieć 

potencjalnego, przyszłego franczyzo-

biorcę – kogoś, kto posiada umiejętności 

i zdolność do uczenia się, kogoś, kto 

może poprowadzić firmę. Korzystając 

z oferty poleceń, sprawisz, że nauka 

stanie się czymś realnym, praktycznym 

i możliwym, zapewniając lepszą przy-

szłość tobie, twoim podwładnym i całej 

firmie. Zachęcając swojego znajomego 

do spróbowania swoich sił w roli fran-

czyzobiorcy, zyskasz zaufanego współ-

pracownika, który pomoże w sytuacji, 

kiedy będziesz w potrzebie.

– Polecając swoich pracowników, obser-

wując później, jak doskonale sobie radzą 

– czuję dumę. Nagroda za polecenie jest 

więc wielopoziomowa. Umożliwianie 

rozwoju moim najlepszym pracownikom 

sprawia mi ogromną radość, to mój 

menadżerski obowiązek!  – mówi Da-

mian Hebda. 

Franczyzobiorca nie ukrywa, że cechami 

pozwalającymi mu na tak sprawne 

funkcjonowanie w systemie poleceń są 

Praca za rogiem

Dodatkowo, by wesprzeć franczyzobiorców

w poszukiwaniu pracowników, uruchomiliśmy nową 

usługę „Praca za rogiem” na ogólnopolskiej platformie 

ogłoszeń rekrutacyjnych. Portal dostępny jest za darmo

i umożliwia szybkie i proste dotarcie do kandydatów

z najbliższej okolicy sklepu. 

By skorzystać z oferty, należy założyć konto 

umożliwiające dodawanie ogłoszeń o pracy.

Rejestracji należy dokonać, klikając w link,

który znajduje się w korespondencji wysyłanej 

do franczyzobiorców przez Biuro Obsługi 

Franczyzobiorców lub w zakładce News

w aplikacji Frappka.

W razie problemów można uzyskać pomoc,

korzystając z adresu e-mail pomoc@teamio.pl

lub telefonicznie 22 263 93 49. 

Skuteczne zachęcenie swojego pracownika do spróbowania własnych sił 

w biznesie wiąże się z koniecznością zatrudnienia nowych osób do zespołu. 

Ważne z perspektywy przedsiębiorcy jest to, że sieć oferuje pomoc 

w znalezieniu odpowiedniego kandydata. Dzięki współpracy z zewnętrzną 

agencją franczyzobiorcy nie muszą obawiać się braków kadrowych czy długiego 

procesu poszukiwania nowego, doświadczonego sprzedawcy. Firma 

rekrutacyjna szybko i skutecznie znajdzie odpowiedniego kandydata, który 

wesprze franczyzobiorcę w codziennych obowiązkach w sklepie. 

umiejętność zarządzania ludźmi oraz 

rekrutacji nowych kompetentnych pra-

cowników.

– Potrafię  rozmawiać z ludźmi i ich 

słuchać, dzięki temu z łatwością buduję 

zgrany zespół zaufanych osób – dodaje 

Pan Damian. –  Jak do tej pory udaje mi 

się przewidzieć, czy dana osoba sobie 

poradzi czy też nie w roli przyszłego fran-

czyzobiorcy. Śledzę też z uwagą losy 

każdej z nich, dotychczas radzą sobie 

doskonale! – mówi franczyzobiorca 

z Gdańska i dodaje, że on sam nie wy-

obraża sobie innego zajęcia. – Nie 

ukrywam, że Żabka dużo pozytywnego 

zmieniła w moim życiu, od finansów po 

rozwój osobisty. Spełniam się tu i cały 

czas uczę – zarówno siebie, jak i innych! – 

podsumowuje. 

Kogo polecić? 

Jako kandydata na franczyzobiorcę 

możesz polecić swojego pracownika 

lub znajomego

Jak to zrobić?

Zgłoś przyszłego franczyzobiorcę 

przez portal managera lub zadzwoń 

do partnera ds. rekrutacji 

Do kiedy?

Oferta obowiązuje 

do 30 kwietnia 2020 roku

6000 10 000
złotych

złotych

bonus

4000
złotych

+ =
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Katarzyna Jardanowska,
Specjalista ds. Relacji Zewnętrznych 

Polecam przyszłych franczyzobiorców Żabki 
i zyskuję na tym

Wsparcie w poszukiwaniu nowych pracowników

Agencja pracy tymczasowej
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Co mogę robić jako szef? Jestem z ludźmi dużo 

więcej niż przed koroną. Widzę, że pracownicy są 

spokojniejsi, jak jestem z nimi. Wnoszę dostawy jak 

kiedyś. I jeszcze zarządziłem rotacyjność na kasie 

i sali. Zmiana co pół godziny, żeby było sprawiedliwie. 

No i jeszcze te godziny pracy, które są krótsze, ale 

stawkę dzienną zostawiłem taką samą. Mamy grupkę 

na Facebooku. Czasem żartujemy, śmiejemy się,

żeby nie zwariować.

Przyszła osoba w masce i rękawiczkach. 

Stanęła w drzwiach i od razu ostrzegła,

że powinna być na kwarantannie, ale nic 

w domu nie ma do jedzenia. Kasjerka 

spanikowała, ale ja poprosiłem, żeby 

mówiła z daleka, co potrzeba, i to włożymy 

do siatki i skasujemy. Potem poprosiłem, 

żeby do końca kwarantanny nie wychodziła 

z domu. Dałem numer do siebie, żeby 

zadzwoniła następnym razem, to zakupy  

przyniesiemy jej z Żabki do domu.
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PERŁYw koronieTytuł tego materiału nawiązuje do określenia „perła 
w koronie”, jaką dla Brytyjczyków w czasach kolonialnych 
były zasobne w bogactwa Indie. Tego samego określenia 
użył prawie 50 lat temu Kazimierz Kutz w jednym
ze swoich filmów, pokazujących Śląsk i pracę górników 
jako perłę w polskiej koronie.

Dziś inaczej wszyscy odbieramy brzmie-

nie słowa korona. Przyniosło ono bo-

wiem ogromne zmiany w świecie. Nie-

pewność, strach, ciszę ulic. Ale nawet 

w kontekście pandemii swego znaczenia 

nie zmieniło słowo perła. Cały czas ozna-

cza coś cennego, wyjątkowego, piękne-

go. I to o perłach pomyślałem po rozmo-

wach, które odbyłem w ostatnim czasie 

z franczyzobiorcami. Usłyszałem od nich 

o wielu sytuacjach, które naprawdę 

budują. Perłowe postaci i perłowe 

postawy.

Wśród osób, które podzieliły się ze mną 

swoimi historiami, byli: pani Beata, pani 

Agata, pani Monika oraz pan Piotr. 

Chciałem im serdecznie podziękować, 

gdyż bez nich ten artykuł nie mógłby 

powstać.

Zaskoczenie i przerażenie było powszechne. 

Kasjerzy pytali mnie, jak to teraz będzie. 

Czy będziemy bezpieczni. Zrobiłam 

zebranie wszystkich pracowników. 

Powiedzieliśmy sobie w oczy, czego 

się boimy. Wyszło, że najbardziej dotyku 

i chorych klientów. Zaczęliśmy wymyślać 

rozwiązania. Najpierw pleksi, ale nie tylko.  

Teraz mamy poczucie względnego 

bezpieczeństwa.

Wszystkie informacje z centrali przekazuję teraz 

kasjerom w pełnym brzmieniu. Czytam i drukuję. 

Mają je pod ręką, w folii. Jak powiedziałam,

że Żabka przekazała 4,5 miliona złotych na walkę 

z epidemią, to poczuli się chyba dumni. Że to też 

z ich pracy. Że wszyscy pomagamy.

Klienci są cierpliwi. Czekają przed sklepem na 

swoją kolej, zakładają rękawiczki. Szybko się 

nauczyli, gdzie stoi płyn do dezynfekcji.

To prawda, że jest ich nieco mniej. Czasem starsze 

osoby pytają, jak to będzie, to im mówimy,

że będzie dobrze, że musi być dobrze. 

Uśmiechamy się.

Ile pereł w koronie… 

Piotr Stróżyk,
HR Biznes Partner – 
Rozwój Pracowników



Co mogę robić jako szef? Jestem z ludźmi dużo 

więcej niż przed koroną. Widzę, że pracownicy są 

spokojniejsi, jak jestem z nimi. Wnoszę dostawy jak 

kiedyś. I jeszcze zarządziłem rotacyjność na kasie 

i sali. Zmiana co pół godziny, żeby było sprawiedliwie. 

No i jeszcze te godziny pracy, które są krótsze, ale 

stawkę dzienną zostawiłem taką samą. Mamy grupkę 

na Facebooku. Czasem żartujemy, śmiejemy się,

żeby nie zwariować.

Przyszła osoba w masce i rękawiczkach. 

Stanęła w drzwiach i od razu ostrzegła,

że powinna być na kwarantannie, ale nic 

w domu nie ma do jedzenia. Kasjerka 

spanikowała, ale ja poprosiłem, żeby 

mówiła z daleka, co potrzeba, i to włożymy 

do siatki i skasujemy. Potem poprosiłem, 

żeby do końca kwarantanny nie wychodziła 

z domu. Dałem numer do siebie, żeby 

zadzwoniła następnym razem, to zakupy  

przyniesiemy jej z Żabki do domu.

31Z życia sieciZ życia sieci30

PERŁYw koronieTytuł tego materiału nawiązuje do określenia „perła 
w koronie”, jaką dla Brytyjczyków w czasach kolonialnych 
były zasobne w bogactwa Indie. Tego samego określenia 
użył prawie 50 lat temu Kazimierz Kutz w jednym
ze swoich filmów, pokazujących Śląsk i pracę górników 
jako perłę w polskiej koronie.

Dziś inaczej wszyscy odbieramy brzmie-

nie słowa korona. Przyniosło ono bo-

wiem ogromne zmiany w świecie. Nie-

pewność, strach, ciszę ulic. Ale nawet 

w kontekście pandemii swego znaczenia 

nie zmieniło słowo perła. Cały czas ozna-

cza coś cennego, wyjątkowego, piękne-

go. I to o perłach pomyślałem po rozmo-

wach, które odbyłem w ostatnim czasie 

z franczyzobiorcami. Usłyszałem od nich 

o wielu sytuacjach, które naprawdę 

budują. Perłowe postaci i perłowe 

postawy.

Wśród osób, które podzieliły się ze mną 

swoimi historiami, byli: pani Beata, pani 

Agata, pani Monika oraz pan Piotr. 

Chciałem im serdecznie podziękować, 

gdyż bez nich ten artykuł nie mógłby 

powstać.

Zaskoczenie i przerażenie było powszechne. 

Kasjerzy pytali mnie, jak to teraz będzie. 

Czy będziemy bezpieczni. Zrobiłam 

zebranie wszystkich pracowników. 

Powiedzieliśmy sobie w oczy, czego 

się boimy. Wyszło, że najbardziej dotyku 

i chorych klientów. Zaczęliśmy wymyślać 

rozwiązania. Najpierw pleksi, ale nie tylko.  

Teraz mamy poczucie względnego 

bezpieczeństwa.

Wszystkie informacje z centrali przekazuję teraz 

kasjerom w pełnym brzmieniu. Czytam i drukuję. 

Mają je pod ręką, w folii. Jak powiedziałam,

że Żabka przekazała 4,5 miliona złotych na walkę 

z epidemią, to poczuli się chyba dumni. Że to też 

z ich pracy. Że wszyscy pomagamy.

Klienci są cierpliwi. Czekają przed sklepem na 

swoją kolej, zakładają rękawiczki. Szybko się 

nauczyli, gdzie stoi płyn do dezynfekcji.

To prawda, że jest ich nieco mniej. Czasem starsze 

osoby pytają, jak to będzie, to im mówimy,

że będzie dobrze, że musi być dobrze. 

Uśmiechamy się.

Ile pereł w koronie… 

Piotr Stróżyk,
HR Biznes Partner – 
Rozwój Pracowników



MEDIA O NAS
Wprost.pl

Żabka umożliwiła przekazywanie żappsów z aplikacji 

i podwaja każdą przekazaną kwotę

Żabka za pośrednictwem swojej aplikacji mobilnej żappka zachęca klientów 

do przekazywania zebranych punktów na wsparcie regionalnych szpitali 

zakaźnych. Punkty, czyli tzw. żappsy,  można wymienić na pięć cegiełek 

w przedziale od 50 do 4000 żappsów, które po podwojeniu oznaczają pomoc 

w przedziale od 1  do 100 złotych. Żappsy na wsparcie szpitali można 

przekazywać do końca kwietnia br. To kolejna inicjatywa wspierająca 

walkę z koronawirusem. 

Żabka wspólnie z Pocztą Polską oraz DHL Parcel 

w trosce o bezpieczeństwo sprzedawców i kurierów 

wprowadziła nowe zasady przekazywania paczek 

Sieć Żabka przeorganizowała swoją usługę odbioru i nadawania paczek. 

Teraz podczas przyjmowania i wydawania przesyłek kurierowi obsługa 

sklepu nie ma konieczności poświadczania tej czynności podpisem na 

urządzeniu mobilnym przewoźnika czy na dokumentach przewozowych. 

Wspólnie z firmami kurierskimi Żabka dokłada wszelkich starań, aby zadbać 

o bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych w proces, a klientów 

zachęca, by paczki odbierali przy okazji dokonywania niezbędnych 

zakupów, by ograniczyć liczbę wizyt w sklepach.

Żabka wzięła udział w akcji WWF 

Godzina dla Ziemi i wyłączyła 

zewnętrzne oświetlenie sklepów 

28 marca o godzinie 20:30 miliony ludzi, tysiące miast i instytucji na całym 

świecie zgasiły światło podczas symbolicznej Godziny dla Ziemi. Żabka 

Polska kolejny rok z rzędu przyłącza się do akcji WWF, tym razem gasząc 

na 60 minut oświetlenie zewnętrzne wszystkich ponad 6000 sklepów 

sieci w całej Polsce oraz neony na budynku firmy w Poznaniu. 

Żabka na rzecz bezpieczeństwa

Żabka dziękuje franczyzobiorcom i przekazuje 4,5 mln zł na walkę z koronawirusem

Zarząd firmy Żabka Polska podjął decyzję o przekazaniu 4,5 mln zł na działania związane 
z zagrożeniem epidemiologicznym. Firma zwróciła się w oficjalnym liście do premiera w tej 
sprawie i zadeklarowała pełne wsparcie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim Polakom. – Z uznaniem i uwagą śledzimy działania podejmowane przez Radę 
Ministrów w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego. Priorytetem dla nas wszystkich jest 
bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Polaków – powiedział Tomasz Suchański, prezes 
firmy Żabka Polska. – Jesteśmy przekonani, że warunkiem niezbędnym do skutecznego 
zmierzenia się z obecną sytuacją nadzwyczajną jest wspólne działanie. Mamy 
świadomość, jak ważną rolę odgrywa obecnie administracja państwowa – doceniamy 
zaangażowanie pracowników służby zdrowia, ministerstw oraz nadzorowanych przez nie 
jednostek. Z tego względu jako sieć postanowiliśmy wesprzeć finansowo instytucje, które 
odgrywają strategiczną rolę w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą nas wszystkich – 
dodał prezes firmy Żabka Polska.

Żabka w obliczu rozwoju COVID-19 wprowadziła szereg rozwiązań dla franczyzobiorców, 
pracowników sklepów, a także pracowników biurowych oraz pracowników centrów 
logistycznych, aby podnieść ich bezpieczeństwo i prewencyjnie działać na rzecz 
nierozprzestrzeniania się wirusa. W sklepach zostały ograniczone godziny funkcjono-
wania, franczyzobiorcy otrzymali środki dezynfekujące, rękawiczki, montowane są prze-
grody pleksi oddzielające kasjerów od klientów. Franczyzobiorcy mogą również określać 
liczbę osób, które przebywają jednocześnie w sklepie. W centrach logistycznych został 
podwyższony reżim higieniczny.

– Dzięki odpowiedzialności i zaangażowaniu w tych pełnych wyzwań warunkach ponad 4,5 
tys. franczyzobiorców, pracowników sklepów i centrów logistycznych, a także pra-
cowników biurowych mogliśmy błyskawicznie wdrażać wszelkie zmiany wskazywane jako 
rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny i inne instytucje do tego powołane. 
Dziękuję wszystkim, że wspólnie możemy nadal zapewniać klientom dokonywanie 
codziennych zakupów – dodał prezes Suchański.

– Jesteśmy zaangażowani w wiele obszarów 
pomocy w walce z koronawirusem. 
Zadeklarowaliśmy Prezesowi Rady Ministrów 
przekazanie 4,5 miliona złotych na wsparcie 
szpitali, natychmiast zabezpieczyliśmy 
i zaopatrzyliśmy w środki dezynfekujące wszystkie 
nasze sklepy w całej Polsce. Włączyliśmy się także 
w lokalne inicjatywy pomocy szpitalom 
i dostarczamy do placówek m.in. wodę, kanapki 
oraz dania gotowe. Zdecydowaliśmy się przekazać 
dodatkowo 2 mln złotych, by w obliczu epidemii 
być solidarni i wykorzystać wszystkie możliwości, 
aby wesprzeć szpitale i placówki medyczne, by 
mogły swobodnie kierować pacjentów na badania 
diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2. Przekazana 
kwota pozwoli wykonać dodatkowo ok. 5 tys. 
testów – mówi Tomasz Suchański, prezes w firmie 
Żabka Polska.

Dotychczas, oprócz Żabki, pieniądze na bezpłatne 
testy diagnostyczne dla szpitali i placówek 
medycznych przekazały też m.in.: PKO Bank Polski, 
Deloitte, Trecom, BNP Paribas, Tar Heel Capital – 
Private Equity, ANG Spółdzielnia oraz Fundacja 
TVN Nie Jesteś Sam.

Polskatimes.pl

Żabka przeznacza 2 mln 
złotych na testy 
diagnostyczne realizowane 
przez Warsaw Genomics

Zarząd spółki Żabka Polska podjął decyzję 
o przeznaczeniu 2 mln zł na zakup testów 
w kierunku SARS-CoV-2, które wykona 
Warsaw Genomics, warszawskie laboratorium 
specjalizujące się w diagnostyce genetycznej. Sieć 
dołącza w ten sposób do koalicji firm, dzięki 
którym polskie szpitale i placówki medyczne 
mogą bezpłatnie zlecić testy na obecność 
koronawirusa.

W ostatnim czasie w związku z zagrożeniem 
epidemicznym Warsaw Genomics koncentruje się 
na wykonywaniu testów w kierunku SARS-CoV-2. 
Zespół przeprowadza obecnie 1 tys. takich testów 
w ciągu doby.

Nie wiesz, co powiedzieć, kiedy 
przedstawiciele mediów 
zgłaszają się do Ciebie? 

Masz ważną wiadomość 
o zdarzeniu w Twoim sklepie? 
Chcesz pochwalić się swoim 
sklepem? 

Czekamy na informację od Ciebie! 
Skontaktujemy się z mediami 
w Twoim imieniu! 

BIURO PRASOWE: 
biuro.prasowe@zabka.pl 
tel. 514 877 509 
www.zabka.pl/biuro-prasowe 
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Żabka umożliwiła przekazywanie żappsów z aplikacji 

i podwaja każdą przekazaną kwotę

Żabka za pośrednictwem swojej aplikacji mobilnej żappka zachęca klientów 

do przekazywania zebranych punktów na wsparcie regionalnych szpitali 

zakaźnych. Punkty, czyli tzw. żappsy,  można wymienić na pięć cegiełek 

w przedziale od 50 do 4000 żappsów, które po podwojeniu oznaczają pomoc 

w przedziale od 1  do 100 złotych. Żappsy na wsparcie szpitali można 

przekazywać do końca kwietnia br. To kolejna inicjatywa wspierająca 

walkę z koronawirusem. 

Żabka wspólnie z Pocztą Polską oraz DHL Parcel 

w trosce o bezpieczeństwo sprzedawców i kurierów 

wprowadziła nowe zasady przekazywania paczek 

Sieć Żabka przeorganizowała swoją usługę odbioru i nadawania paczek. 

Teraz podczas przyjmowania i wydawania przesyłek kurierowi obsługa 

sklepu nie ma konieczności poświadczania tej czynności podpisem na 

urządzeniu mobilnym przewoźnika czy na dokumentach przewozowych. 

Wspólnie z firmami kurierskimi Żabka dokłada wszelkich starań, aby zadbać 

o bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych w proces, a klientów 

zachęca, by paczki odbierali przy okazji dokonywania niezbędnych 

zakupów, by ograniczyć liczbę wizyt w sklepach.

Żabka wzięła udział w akcji WWF 

Godzina dla Ziemi i wyłączyła 

zewnętrzne oświetlenie sklepów 

28 marca o godzinie 20:30 miliony ludzi, tysiące miast i instytucji na całym 

świecie zgasiły światło podczas symbolicznej Godziny dla Ziemi. Żabka 

Polska kolejny rok z rzędu przyłącza się do akcji WWF, tym razem gasząc 

na 60 minut oświetlenie zewnętrzne wszystkich ponad 6000 sklepów 

sieci w całej Polsce oraz neony na budynku firmy w Poznaniu. 

Żabka na rzecz bezpieczeństwa

Żabka dziękuje franczyzobiorcom i przekazuje 4,5 mln zł na walkę z koronawirusem

Zarząd firmy Żabka Polska podjął decyzję o przekazaniu 4,5 mln zł na działania związane 
z zagrożeniem epidemiologicznym. Firma zwróciła się w oficjalnym liście do premiera w tej 
sprawie i zadeklarowała pełne wsparcie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim Polakom. – Z uznaniem i uwagą śledzimy działania podejmowane przez Radę 
Ministrów w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego. Priorytetem dla nas wszystkich jest 
bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Polaków – powiedział Tomasz Suchański, prezes 
firmy Żabka Polska. – Jesteśmy przekonani, że warunkiem niezbędnym do skutecznego 
zmierzenia się z obecną sytuacją nadzwyczajną jest wspólne działanie. Mamy 
świadomość, jak ważną rolę odgrywa obecnie administracja państwowa – doceniamy 
zaangażowanie pracowników służby zdrowia, ministerstw oraz nadzorowanych przez nie 
jednostek. Z tego względu jako sieć postanowiliśmy wesprzeć finansowo instytucje, które 
odgrywają strategiczną rolę w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą nas wszystkich – 
dodał prezes firmy Żabka Polska.

Żabka w obliczu rozwoju COVID-19 wprowadziła szereg rozwiązań dla franczyzobiorców, 
pracowników sklepów, a także pracowników biurowych oraz pracowników centrów 
logistycznych, aby podnieść ich bezpieczeństwo i prewencyjnie działać na rzecz 
nierozprzestrzeniania się wirusa. W sklepach zostały ograniczone godziny funkcjono-
wania, franczyzobiorcy otrzymali środki dezynfekujące, rękawiczki, montowane są prze-
grody pleksi oddzielające kasjerów od klientów. Franczyzobiorcy mogą również określać 
liczbę osób, które przebywają jednocześnie w sklepie. W centrach logistycznych został 
podwyższony reżim higieniczny.

– Dzięki odpowiedzialności i zaangażowaniu w tych pełnych wyzwań warunkach ponad 4,5 
tys. franczyzobiorców, pracowników sklepów i centrów logistycznych, a także pra-
cowników biurowych mogliśmy błyskawicznie wdrażać wszelkie zmiany wskazywane jako 
rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny i inne instytucje do tego powołane. 
Dziękuję wszystkim, że wspólnie możemy nadal zapewniać klientom dokonywanie 
codziennych zakupów – dodał prezes Suchański.

– Jesteśmy zaangażowani w wiele obszarów 
pomocy w walce z koronawirusem. 
Zadeklarowaliśmy Prezesowi Rady Ministrów 
przekazanie 4,5 miliona złotych na wsparcie 
szpitali, natychmiast zabezpieczyliśmy 
i zaopatrzyliśmy w środki dezynfekujące wszystkie 
nasze sklepy w całej Polsce. Włączyliśmy się także 
w lokalne inicjatywy pomocy szpitalom 
i dostarczamy do placówek m.in. wodę, kanapki 
oraz dania gotowe. Zdecydowaliśmy się przekazać 
dodatkowo 2 mln złotych, by w obliczu epidemii 
być solidarni i wykorzystać wszystkie możliwości, 
aby wesprzeć szpitale i placówki medyczne, by 
mogły swobodnie kierować pacjentów na badania 
diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2. Przekazana 
kwota pozwoli wykonać dodatkowo ok. 5 tys. 
testów – mówi Tomasz Suchański, prezes w firmie 
Żabka Polska.

Dotychczas, oprócz Żabki, pieniądze na bezpłatne 
testy diagnostyczne dla szpitali i placówek 
medycznych przekazały też m.in.: PKO Bank Polski, 
Deloitte, Trecom, BNP Paribas, Tar Heel Capital – 
Private Equity, ANG Spółdzielnia oraz Fundacja 
TVN Nie Jesteś Sam.

Polskatimes.pl

Żabka przeznacza 2 mln 
złotych na testy 
diagnostyczne realizowane 
przez Warsaw Genomics

Zarząd spółki Żabka Polska podjął decyzję 
o przeznaczeniu 2 mln zł na zakup testów 
w kierunku SARS-CoV-2, które wykona 
Warsaw Genomics, warszawskie laboratorium 
specjalizujące się w diagnostyce genetycznej. Sieć 
dołącza w ten sposób do koalicji firm, dzięki 
którym polskie szpitale i placówki medyczne 
mogą bezpłatnie zlecić testy na obecność 
koronawirusa.

W ostatnim czasie w związku z zagrożeniem 
epidemicznym Warsaw Genomics koncentruje się 
na wykonywaniu testów w kierunku SARS-CoV-2. 
Zespół przeprowadza obecnie 1 tys. takich testów 
w ciągu doby.

Nie wiesz, co powiedzieć, kiedy 
przedstawiciele mediów 
zgłaszają się do Ciebie? 

Masz ważną wiadomość 
o zdarzeniu w Twoim sklepie? 
Chcesz pochwalić się swoim 
sklepem? 

Czekamy na informację od Ciebie! 
Skontaktujemy się z mediami 
w Twoim imieniu! 
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JubileuszeKWIECIEŃ 2020

W tym miesiącu przypadają kolejne jubileusze naszej 
wspólnej pracy. Dziękujemy, że jesteście z nami, bowiem 
największą wartością każdej firmy są ludzie z nią związani.
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MOŻEMY WIĘCEJ
Razem

MARZEC 2020

W ubiegłym miesiącu otworzyliśmy kolejne sklepy. 
Wszystkim franczyzobiorcom życzymy sukcesów!

37Z życia sieciZ życia sieci36

1
Z7577 KOMORNIKI ul. Daimlera 3 Sylwia 
Z7535 LUBOŃ ul. Armii Poznań 55 Ewa Kasprzyk 
Z7307 MIĘDZYZDROJE pl. Neptuna 8a Przemysław Wiśniewski 
Z7643 POZNAŃ ul. Mostowa 23 Olimpia Szczepankiewicz 
Z7748 POZNAŃ ul. Strzelecka 5 Sandra Kałuzińska 

Grzeszkowiak 

Z6637 BIAŁYSTOK ul. Wiatrakowa 12 Natalia 
Z7603 OLSZTYN ul. Juliana Tuwima 5C Paulina Polidowska 

Kielch 

Z7690 BIELANY WROCŁAWSKIE ul. Błękitna 17a Krzysztof 
Z7704 DZIERŻONIÓW os. Różane 42H Dawid Pszeniczka 
Z7732 GLIWICE ul. Zwycięstwa 47 lokal IV Sonia Roza 
Z7650 KATOWICE ul. Kłodnicka 25 Miłosz Grzybowski 
Z7649 PSARY ul. Wiejska 120 Kamil Chałaciński 
Z7758 WROCŁAW ul. Łowiecka 21 Kamil Polowczyk 
Z7516 WROCŁAW ul. Racławicka 15 Kamil Bartosz 

Miśków 

Z7416 WARSZAWA Stacja Metra C-17
Targówek Mieszkaniowy nr 1012 Dorota Stefańska 

Z7443 WARSZAWA ul. Augustówka 8 lok. U1 Kamil Rogala 
Z7671 WARSZAWA ul. Kłobucka 6a Paweł Szot 

Z7794 INOWROCŁAW ul. Chociszewskiego 19 Jacek 
Z7517 KŁOBUCK Rynek Jana Pawła II 17 Krzysztof Sobański 
Z7727 PABIANICE ul. Moniuszki 11 Adrianna Zapała 
Z7629 PARZĘCZEW ul. Południowa 8 Elżbieta Janiszewska 
Z7095 WŁOCŁAWEK ul. Wiejska 14 A Monika Chmielewska 

Kuflewicz 

Z6883 BIAŁKA ul. Białka 336 Roman 
Z7766 KRAKÓW ul. Dietla 91 Michał Piróg 
Z7784 KRAKÓW ul. Kobierzyńska 59 Damian Skalny 
Z7395 STASZÓW ul. Rynek 22A Cezary Rogowski 

Hanusiak 

2

3

4

5

6

W marcu otworzyliśmy 

26 sklepów.

Sieć Żabka liczy już

6143 sklepy. 

W marcu współpracę z Żabką rozpoczęło 

96 nowych franczyzobiorców. 

Łącznie z siecią do końca marca współpracuje 

4519 franczyzobiorców.
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Białystok

Olsztyn

Poznań

Komorniki

Luboń

Dzierżoniów

Wrocław

Bielany Wrocławskie

Białka

Kraków

Staszów

Gliwice Katowice
Psary

Inowrocław

Włocławek

Kłobuck

Pabianice

Parzęczew Warszawa

Międzyzdroje
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POZNAJCIE TEGOROCZNYCH

Syn Pawła Gruszki,
franczyzobiorcy

Eryk nigdy nie miał problemów z nauką, dlatego 
do szkoły poszedł jako sześciolatek. Równocześnie 
rozpoczął dodatkowe zajęcia z matematyki, które 
odbywają się raz w tygodniu. Jego wspaniały 
nauczyciel wprowadził rodzinną atmosferę w za-
jęciach, przez co nauka stała się dla Eryka przy-
jemnością. Często bierze udział w konkursach, np. 
„Matematyka dla wytrwałych”, w którym oprócz 
znakomitych umiejętności matematycznych liczy 
się systematyczność. Poza świetnymi wynikami 
w nauce Eryk odnosi również sukcesy sportowe. 
Od kilku lat gra w piłkę nożną. Od roku gra w Aka-
demii Piłkarskiej Górnik Zabrze, a wyjazdy na 
mecze turniejowe, sparingowe i treningi (trzy razy 
w tygodniu) są priorytetem. Jest dumny ze swoich 
osiągnięć i piłkarskiego rozwoju, ale dodatkową 
motywacją dla niego jest organizowany przez 
trenera wyjazd do Barcelony, tylko dla najlepszych 
z drużyny. Kibicuje drużynie Hertha Berlin, z Krzy-
sztofem Piątkiem w składzie, ale jego ulubionym 
piłkarzem jest Virgil van Dijk z Liverpoolu. Bardzo 
lubi słuchać muzyki, zwłaszcza polskiego rapu, jak 
np. Taco Hemingwaya lub Chillwagon, często 
kopiąc przy tym piłkę do rytmu. Wakacje najchęt-
niej spędza z całą rodziną w Hajduszoboszlo, gdzie 
w kompleksie basenowym mogą pozwolić sobie 
na wodne szaleństwa, lub w Pradze, w ich wspól-
nych, ulubionych miejscach. 

Osiągnięcia:
• I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 

Matematycznym Mały Pitagoras 
• wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 

Leksykalnym z Języka Angielskiego Memory 
Master

• III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach 
Zabrza w Pływaniu Szkół Podstawowych 
(drugi czas w swojej kategorii wiekowej)

Pieniądze ze stypendium zostaną przeznaczone 
na zakup odzieży sportowej, opłacenie 
wyjazdów na turnieje piłkarskie oraz 

dodatkowych zajęć z matematyki.

stypendystów
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Syn Łukasza Gniadka, 
franczyzobiorcy

Gabriel jest uczniem klasy sportowej, ma 10 godzin 
zajęć z piłki nożnej, oprócz tego 2 razy w tygodniu 
treningi w Football Dream Academy w Wieliszewie. 
Do tego rozgrywa turnieje i sparingi w licznych 
turniejach piłkarskich. Gra na pozycji środkowego 
pomocnika i jest wicekapitanem drużyny. Jego 
nauczyciel WF w szkole, opiekun w klubie i drużyny 
powiatu, Patryk Buczny, to trener idealny, miły 
i wymagający, ma zaufanie do Gabriela, bo czasami 
wystawia go w drużynie ze starszym rocznikiem. 
Obecnie grają w systemie, w którym na boisku jest 
po 9 zawodników z każdej z drużyn, po 25 minut bez 
przerw, od przyszłego roku przechodzą na 
„seniorski” system 11 zawodników. Dla Gabriela 
każdy trening jest inny. Nie ma trudnych ćwiczeń, 
jest wiele wymagających, ale z każdym z nich jest 
w stanie sobie poradzić. Zna swoje mocne strony — 
jest zwinny, a do tego ma dobry strzał i bardzo 
dobry drybling. W przyszłości chciałby zostać 
piłkarzem Cracovii Kraków, a szczytem jego marzeń 
byłaby gra dla Barcelony albo Liverpoolu — jego 
ulubionego klubu. Piłkarzem, którego podziwia, 
jest jednak Kylian Mbappé, napastnik francuskiego 
Paris Saint Germain. Mimo tylu godzin spędzonych 
na bieganiu, wraz z rodzicami zaczął trenować 
jogging. To inny rodzaj wysiłku, niż ma to miejsce 
w piłce nożnej, dlatego pomaga mu to odnaleźć 
odpowiedni rytm i poruszanie się po boisku. 
W szkole oprócz WF-u lubi plastykę i matematykę. 
Ma wzorowe zachowanie i bardzo dobrze się uczy. 
Bardzo lubi książki z gatunku fantastyki, jak seria 
o Harrym Potterze i „Hobbit”, a także serię „Felix, 
Net i Nika”.

Osiągnięcia:
• uczestnictwo w wojewódzkich finałach turnie-

ju o Puchar Tymbarku i awans do ćwierćfinału 
(dwukrotnie)

• reprezentowanie szkoły w zawodach powiato-
wych

• uczestnictwo w rozgrywkach Ligi Mazowieckiej

Pieniądze ze stypendium zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu 
sportowego, pokrycie kosztów 

obozów sportowych.

Gabriel Gniadek

Eryk Gruszka
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franczyzobiorcy
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Córka Marzeny Pietraszko,
franczyzobiorczyni

Nikola swoją przyszłość bardzo mocno wiązała 
z siatkówką. Miłość do sportu była tak silna, że 
treningi z drużyną Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego – Gimnazjum „Edu-Sport” zaczęła 
rok wcześniej, niż rozpoczęła tam naukę. Mimo 
że była najmłodszą zawodniczką, na boisku 
radziła sobie świetnie i prawdopodobnie przy-
goda ze sportem trwałaby nadal, gdyby nie 
kontuzja nadgarstka, która przekreśliła jej 
karierę. To właśnie wtedy rozwinęła się jej inna 
pasja i miłość do Korei. Od zawsze była wielką 
fanką K popu, z którego poznawała pierwsze 
słowa. Na jednym z obozów siatkarskich 
opowiedziała o swoim marzeniu, jakim jest 
nauka języka koreańskiego. Drugi rok uczy się 
w szkole Hiromi, gdzie ma zajęcia raz w tygodniu. 
Uczy ją native speaker, która dzieli się znajo-
mością nie tylko języka koreańskiego, ale 
również ciekawostkami ze swojego kraju. To 
bardzo odpowiada Nikoli, która jest zafascyno-
wana wschodnią kulturą, szczególnie w kon-
tekście stosunków międzyludzkich. Naj-
trudniejsza w nauce języka jest dla niej gra-
matyka. Z alfabetem i pisaniem nie ma pro-
blemów; tylko wtedy, gdy miała rękę w gipsie, 
musiała prosić mamę o pomoc w zrobieniu 
zadania domowego i trwało to kilka godzin. 
Chciałaby pojechać do Korei, zobaczyć Seul 
i zwiedzić wyspę Czedżu, na której rozwinęła się 
odrębna od koreańskiej kultura i powstało 
tysiące lokalnych legend. Nikola bardzo lubi 
mangę i anime, zwłaszcza serie, które są 
związane z siatkówką, a jej towarzyszką jest jej 
adoptowana papuga Lila, która ma słabość do 
chipsów i ziemniaków z obiadu.

Osiągnięcia:
• II miejsce w międzyszkolnym konkursie 

z j. angielskiego
• III miejsce w ogólnopolskim turnieju kadetek 

w siatkówce damskiej

Nikola Pietraszko

Pieniądze ze stypendium zostaną 
przeznaczone na kontynuację nauki 

koreańskiego, podróż do Azji.

41Społeczna odpowiedzialność Żabki

Syn Edyty Stańczyk, 
franczyzobiorczyni

Szymon zaczął ćwiczyć karate razem z bratem 
bliźniakiem siedem lat temu, a ich trenerem jest 
doświadczony sensei Krzysztof Habraszka, który 
uczy stylu Shinkyokushinkai w szkole Habraszka 
Dojo-Hajime. Zgodnie z nazwą HAJIME, która po 
japońsku oznacza początek lub start, szkoła 
propaguje karate już wśród najmłodszych, 
na początku jako zabawę. Szymon ćwiczy dwa razy 
w tygodniu po półtorej godziny już ze starszą grupą 
wiekową. Jest to karate full contact, więc czasem 
trzeba się wzajemnie poobijać. Zbiera doświadcze-
nie i punkty rankingowe, walcząc na zawodach light 
i semi-contact w cyklu Śląskiej Ligi Karate, które na 
koniec sezonu wyłaniają najlepszego zawodnika na 
Śląsku. Co roku latem jeździ na obóz karate do 
Istebnej. Szymon jest uczniem szkoły sportowej, 
w której ma codziennie kilkugodzinne treningi 
piłki nożnej, gra na pozycji bramkarza. Ze szkołą 
grają w meczach turniejowych i sparingowych, 
a oprócz tego mają zajęcia na WF. Dla chłopców 
idolem stał się ich nowy trener Adam Dyrda, 
bo to dzięki niemu „czują ducha tej drużyny”. 
Trenerowi, jego metodom i swojej pracy 
zawdzięczają awans do III ligi. Indywidualnie 
Szymon otrzymał nagrodę „Odkrycie sezonu”. 
Ferie zimowe spędza na obozach piłkarskich. 
W szkole radzi sobie bardzo dobrze. Najbardziej 
naturalnie lubi WF, ale także matematykę, język 
polski i informatykę. Rodzinnie oglądają mecze 
w telewizji, Szymon jest kibicem francuskiego 
klubu PSG, a jego ulubionym zawodnikiem jest 
napastnik i gwiazda tej drużyny Kylian Mbappé. 
W przyszłości chciałby zostać piłkarzem Ekstraklasy. 
Tak jak jego brat lubi oglądać filmy z serii „Gwiezdne 
wojny” i „Władca pierścieni”; gdy był młodszy, wraz 
z bratem każdego tygodnia odtwarzali historie 
o Harrym Potterze. Słucha polskiego rapu 
najczęściej Bedoes i Tymka. W wakacje dzięki tacie 
miał możliwość poznać smak żeglarstwa; razem 
z rodzicami i bratem jeżdżą na wycieczki rowerowe 
i na narty w zimie. Gdy przyjeżdża siostra, wspólnie 
spędzają czas przy grach planszowych.

Osiągnięcia:
• II miejsce w Śląskiej Lidze Karate
• grupowe II miejsce w IV Lidze Śląskiej Piłki 

Nożnej

Szymon Stańczyk

Anna Jarzębowska,
Ekspert ds. CSR

Pieniądze ze stypendium zostaną przeznaczone na 
zakup odzieży sportowej, ochraniaczy, opłacenie 

egzaminów, wyjazdów na zawody.
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Sylwia Przybylska,
Asystentka Kategorii Usług
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Czas kwarantanny można wykorzystać na 
czytanie, kreatywne zabawy z dziećmi, 
ćwiczenia, planszówki, oglądanie filmów 
i seriali czy granie w gry komputerowe. Te 
ostatnie dostarczają wiele rozrywki i świetnej 
zabawy, ale nie tylko. 

Podczas grania w gry komputerowe można 
ćwiczyć refleks, umiejętność logicznego 
myślenia czy szybkiego podejmowania 
decyzji. Gry rozwijają też wyobraźnię, 
umiejętność planowania i myślenia poza 
schematami. Co więcej, rodzajów i gatunków 
gier jest wiele, dzięki czemu każdy znajdzie tu 
coś dla siebie.

Pytanie brzmi, jak w prosty i wygodny sposób 
zyskać dostęp do tego rodzaju rozrywki? 
Doświadczeni gracze od dawna znają 
odpowiedź, a początkujący bardzo szybko ją 
poznają. Oczywiście na Steamie! Steam to 
międzynarodowa platforma, która przez 
wielu uważana jest za najlepsze miejsce do 
grania, omawiania, a także tworzenia gier. 

Z jej usług korzysta blisko 100 milionów 
aktywnych użytkowników z całego świata! Ta 
liczba mówi sama za siebie i jest doskonałym 
dowodem na to, że Steam oferuje graczom 
doskonałą rozrywkę na najwyższym po-
ziomie.

W ofercie platformy znajduje się ponad 
30 000 gier różnych gatunków, dodatków do 
nich oraz oprogramowania. Część z dostęp-
nych tu tytułów to gry sieciowe, podczas 
których można spotkać nowych ludzi, 
dołączyć do gier grupowych, stworzyć druży-
ny, porozmawiać podczas wykonywania misji 
i nie tylko. W obecnej sytuacji może to być 
świetny sposób na socjalizację. 

Dział Usług sieci Żabka cały czas szuka 
rozwiązań i produktów, które odpowiadają 
na bieżące potrzeby naszych klientów, 
dlatego też od marca karta Steam dołączyła 
do oferty produktów przedpłaconych, które 
można kupić w naszych sklepach. Karta 
umożliwia zasilenie wirtualnego portfela na 
platformie Steam bez konieczności po-
siadania konta bankowego lub karty 
kredytowej. 

STEAM, czyli przepustka 
do świata gier

Ludzie z całego świata zmagają się obecnie z wyzwaniem, jakie stawia przed nimi 
nadzwyczajna sytuacja. I choć zdajemy sobie sprawę z tego, że wprowadzane ograniczenia 
mogą – szczególnie wiosną – dla wielu osób być trudne, to pozostanie w swoich czterech 
ścianach wcale nie musi być nudne. 

Karta 

Produkt znany jest wielu klientom Żabki – teraz należy zadbać o jego 
prawidłową ekspozycję. Pamiętajmy, iż naszym wspólnym celem jest 
to, aby klienci zauważyli, że teraz kartę Steam mogą kupić w swoim 
ulubionym sklepie. 



Sylwia Przybylska,
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KOLEŻANKI I KOLEDZY 
Franczyzobiorcy!

Trudny czas, w jakim się wszyscy znaleźliśmy, stawia przed nami wiele 
nowych wyzwań. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, ale to dzięki nam, 

franczyzobiorcom i naszym pracownikom, Polacy mają niezakłóconą 
możliwość dokonywania zakupów. 

Żabka to nie tylko sieć sklepów – to przede 
wszystkim ludzie, którzy wspólnie tworzą 
i rozwijają naszą firmę. Dlatego też infor-
mujemy, że jako Rada Franczyzobiorców 
aktywnie włączyliśmy się w działania w walce 
z koronawirusem i dokładamy wszelkich sta-
rań, aby na bieżąco informować firmę o obec-
nej sytuacji każdego z Regionów, biorąc czyn-
ny udział w spotkaniach z powołanym 
zespołem koordynującym działania związane 
z zagrożeniem COVID-19.

W kafelku Informator Rada Franczyzobiorców, który możecie 
znaleźć na portalu managera, na bieżąco umieszczane są informacje 

wysyłane z Biura Obsługi Franczyzobiorców, ale nie tylko. 
Znajdziecie tam zakładkę „Dbajmy wspólnie o nasze zdrowie”

i „RAZEM możemy więcej!”, gdzie możecie informować redakcję 
Razem o podjętych przez Was działaniach dot. profilaktyki

COVID-19 i znaleźć sprawdzone informacje dotyczące
obecnej sytuacji. 

Nie poddawajmy się, wspierajmy wzajemnie 
w codziennych relacjach i w rozmowach.

Razem możemy więcej!

Rada  Franczyzobiorców Pamiętajmy, że my jako pracodawcy jesteśmy 
zobowiązani, aby w trosce o nasze zdrowie 
i naszych pracowników dołożyć wszelkich 
starań w walce z pandemią. Dbajmy o to, aby 
nasze sklepy stanowiły wzór do naśladowania 
dla innych i edukujmy w profilaktyce COVID-
19, dając przykład przede wszystkim ze swojej 
strony. 

Pozytywne i odpowiedzialne nastawienie 
oraz wsparcie pracodawcy to bardzo ważny 
aspekt w relacjach z zespołem, a racjonalne 
i odpowiedzialnie podchodzenie do obecnej 
sytuacji to między innymi czerpanie wiedzy ze 
sprawdzonych źródeł.

Małgorzata Chrzanowska,
Przewodnicząca Rady Franczyzobiorców
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LEPIEJ SIĘ MIAŁOBy ciało 
Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu! W kwietniu swoją premierę na 
półkach Żabki ma nowa marka shotów funkcjonalnych S! Wspólny 
wysiłek wielu osób odpowiedzialnych za innowacje, sprzedaż i marketing 
zaowocowały marką, która pomoże naszym klientom w prosty, wygodny 
sposób dbać o swoje samopoczucie. S! to zupełnie nowa kategoria 
produktów, które są odpowiedzią na trend żywności funkcjonalnej. 
Shoty S! wspomagają codzienną dietę, zaskakują smakiem i wygodą 
stosowania, a przede wszystkim – prostotą składu opartego 
na naturalnych, prozdrowotnych składnikach.

S! to dowód na to, że Żabka potrafi kreować rynkowe trendy w każdych czasach. I że nigdy 
nie zapomina o tym, aby dbać o jakość życia swoich klientów. Poznaj S! 

ODPORNOŚĆ 
– BY CIAŁO SIĘ 
WZMACNIAŁO

ENERGIA
– BY CIAŁO ENERGIĘ 

MIAŁO

METABOLIZM
– BY CIAŁO LEKKO 

SIĘ MIAŁO
RELAKS

– BY CIAŁO SIĘ 
RELAKSOWAŁO

WITALNOŚĆ
– BY CIAŁO DZIAŁAŁO

S! to intensywne shoty sokowe za-
mknięte w małych buteleczkach o po-
jemności 110 ml. Dzięki technologii 
HPP ich skład jest tak prosty, jak to 
tylko możliwe. Samo opakowanie zaś 
w 100% pochodzi z recyklingu.

Połączenie jabłek z naturalnym 
probiotykiem – imbirem – wspiera 

odporność organizmu. 

Matcha i guarana wspomagają 
energię organizmu i pobudzają do 

działania. 

S! z kurkumą i cayenne wspomaga 
procesy trawienne i sprawia, że 

czujesz się lekko, nawet kiedy masz 
ciężki dzień.

Melisa i chmiel pomagają przywrócić 
naturalny rytm ciała. Wyciszają 

i uspokajają.

Codzienna dawka witalności opartej 
na granacie i dobroczynnym działaniu 

jagód acai.

Piotr Nowicki,
Młodszy Kierownik 
ds. Marek Własnych
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Razem stawiamy czołoepidemii
W Żabce funkcjonuje kilka kanałów 
komunikacji pomiędzy franczyzobiorcami, 
a siecią. Jedną z platform współpracy, 
która okazała się niezwykle ważna
i potrzebna w tym trudnym czasie, jest 
Rada Franczyzobiorców.

Paweł Tracz,
członek Rady Franczyzobiorców,
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

Poznaj S! 

Dziś znaleźliśmy się w sytuacji, w której cała 
branża handlowa stoi przed ogromnym 
wyzwaniem spowodowanym epidemią 
COVID-19. Członkowie Rady, przedstawiciele 
franczyzobiorców, wzięli czynny udział w przy-
gotowaniu nowego systemu organizacji pracy 
naszych sklepów. Na bieżąco zgłaszają pro-
blemy i trudne sprawy oraz propozycje działań. 
To na wniosek Rady wprowadzono możliwość 
realizacji przez franczyzobiorców płatności we 
wpłatomatach, wsparcie agencji pracy tym-
czasowej przy zastąpieniu pracowników 
zajmujących się dziećmi, zniesienie audytów 
jakościowych oraz wsparcie w korzystaniu
z ułatwień dla przedsiębiorców zapisanych
w tzw. tarczy antykryzysowej. Bez dialogu 
między siecią, a franczyzobiorcami nie byłoby 
możliwe zapewnienie z jednej strony ciągłości 
dostępności produktów dla klientów, z drugiej 
bezpiecznych warunków zarówno dla pra-
cowników sklepów, jak i robiących zakupy. 
Wydarzenia ostatnich tygodni pokazały, że 
razem możemy zdziałać więcej.

Kolejnym kanałem dialogu jest Polskie 
Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Fran-
czyzobiorców, które powstało w 2018 roku 

Głos franczyzobiorców

Dziękujemy pracownikom
Wszyscy funkcjonujemy dziś w szczególnym 
czasie, do którego staramy się przystosować. 
Nie możemy jednak zapominać o naszych 
pracownikach, którzy dzień w dzień po-
magają nam pełnić „sąsiedzką służbę” dla 
naszych klientów, zaopatrując ich w po-
trzebne produkty. 

w reakcji na pojawiające się publicznie 
niepokojące pomysły dotyczące zmiany 
sytuacji prawnej osób prowadzących małe 
sklepy, zwłaszcza w systemach fran-
czyzowych. Dziś widać jak ważna jest 
działalność takich organizacji. Misją sto-
warzyszenia jest prezentowanie stanowiska 
mikroprzedsiębiorców wobec organów ad-
ministracji państwowej oraz przedkładanie 
propozycji rozwiązań. Dzięki wcześniejszemu 
udziałowi przedstawicieli stowarzyszenia
w pracach konsultacyjnych aktów prawnych, 
mieliśmy możliwość zgłoszenia postulatów 
do pakietu antykryzysowego przygo-
towanego przez polski rząd w związku z sy-
tuacją epidemiczną. Zgłosiliśmy między in-
nymi wniosek o zniesienie opłat ZUS na 
3 miesiące, zamiast odroczenia czy wniosek 
o wydłużenie terminu montażu kas fiskalnych 
online, do którego przedstawiciele rządu 
odnieśli się z dużym zrozumieniem. W ra-
mach aktywności w mediach społecznościo-
wych stowarzyszenie prowadzi także działa-
nia edukacyjne skierowane do klientów. 
Pokazujemy, że zakupy w małych sklepach są 
bezpieczne dzięki podjętym przez nas środ-
kom ostrożności, ale jednocześnie apelujemy 
o rozsądek i dostosowywanie się do zaleceń. 
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Razem stawiamy czołoepidemii
W Żabce funkcjonuje kilka kanałów 
komunikacji pomiędzy franczyzobiorcami, 
a siecią. Jedną z platform współpracy, 
która okazała się niezwykle ważna
i potrzebna w tym trudnym czasie, jest 
Rada Franczyzobiorców.

Paweł Tracz,
członek Rady Franczyzobiorców,
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców
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magają nam pełnić „sąsiedzką służbę” dla 
naszych klientów, zaopatrując ich w po-
trzebne produkty. 

w reakcji na pojawiające się publicznie 
niepokojące pomysły dotyczące zmiany 
sytuacji prawnej osób prowadzących małe 
sklepy, zwłaszcza w systemach fran-
czyzowych. Dziś widać jak ważna jest 
działalność takich organizacji. Misją sto-
warzyszenia jest prezentowanie stanowiska 
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bezpieczne dzięki podjętym przez nas środ-
kom ostrożności, ale jednocześnie apelujemy 
o rozsądek i dostosowywanie się do zaleceń. 



ANNA GORĄCZKA,
Green Officer

Urodziłam się… w czasach, gdy  całymi dniami siedziało się z koleżankami 
na osiedlowym trzepaku. Dziś trudno to sobie wyobrazić. 

Mieszkam… we Wronkach, jednakże od czasów liceum regularnie 
przemierzam pociągiem trasę Wronki – Poznań. Z konduktorami jestem 
prawie na ty.

Pierwsze pieniądze zarobiłam… opiekując się 
w wakacje trójką dzieci. 

Pierwsze pieniądze przeznaczyłam… na glany.  
Mam do nich duży sentyment. 

Pierwsza praca nauczyła mnie… działania pod presją czasu. Byłam 
odpowiedzialna za analizy ad hoc na zlecenie działu sprzedaży. Prawie 
wszystkie zadania były „na wczoraj”. 

Do Żabki trafiłam… bo szukałam wyzwań. Bardzo nie lubię się nudzić. 
Jestem w Żabce od 4 lat i mam wrażenie, że każdy dzień przynosi nowe 
wyzwania.

Moja obecna praca to… inicjowanie i wdrażanie 
w Żabce ekologicznych inicjatyw.

Na pulpicie komputera mam… porządek. 

U współpracowników cenię… optymistyczne nastawienie do 
wykonywanych zadań. 

Konkurencja to… nieubłaganie płynący czas. Mam mnóstwo pomysłów 
do realizacji, a doba ma tylko 24h.

Mój największy sukces… w ostatnim roku to napisanie książki. 
Po wakacjach powinna zostać wydana. 

Najwięcej pieniędzy wydaję na… podróżowanie. Podróż to emocje, nowe 
smaki,  przeżycia i doświadczenia. Moim zdaniem to najlepiej wydane 
pieniądze! 

Mój ulubiony bohater z dzieciństwa to… Rei Hino / Sailor Mars z bajki 
Czarodziejki z księżyca. Z dziewczynami szalałyśmy na punkcie tej bajki, 
rozgrywając sceny z filmów. 

Nie rozstaję się z… bidonem do wody. Dzięki temu dbam o regularne 
nawodnienie organizmu.

Zawsze znajduję czas na… czytanie/słuchanie książek. Obecnie słucham 
audiobooka „21 lekcji na XXI wiek” autorstwa Yuval Noah Harari. Książka 
ta świetnie  syntetyzuje, z jakimi problemami mierzy się obecnie świat. 

Chciałabym… nauczyć się lepiej odpoczywać. 

Nie mogłabym żyć bez… kolczyków. Mam ich ponad 150 par i ciągle 
szukam nowych. Kolczyki to dla mnie obowiązkowy element ubioru. 

Marzę o wakacjach… aktywnych! Nie lubię plażowania, bo leżenie na 
leżaku przez cały dzień jest dla mnie po prostu nudne. 
 

…a Żabkę najbardziej cenię za… 
odwagę  do testowania nowych rozwiązań oraz dynamizm 
działania. 

Moje życiowe motto to… 
Idź do przodu, bo życie nie będzie czekać!
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PYTAZabka Wielkanoc,że palce lizać
Wielkanoc to czas, kiedy w polskich domach królują jaja, babki, 

mazurki, rozmaite mięsiwa oraz żur i barszcz biały. Większość 
z nas już nie umie doczekać się chwili, kiedy na świątecznym 

stole pojawią się nasze ulubione potrawy. Do ich przygotowania 
angażujemy często całą rodzinę, tak jak robiły to nasze mamy 

i babcie. To wspaniały sposób na wspólne spędzenie czasu. 
A co, gdyby w tym roku do wielkanocnego menu dodać kilka 

nowych potraw? Mamy nadzieję, że poniższe przepisy zachęcą 
Was do tego, aby podczas przygotowań do najbliższej 

Wielkanocy nieco poeksperymentować w kuchni!

Babeczki czekoladowo-serowe

Doskonałe uzupełnienie 
tradycyjnej wielkanocnej 
baby

Będziesz potrzebować
(składniki na 12 szt.)

• 200 g śmietany kremówki
• 200 g gorzkiej czekolady Wedel 
• 5 łyżek mleka
• 100 g cukru
• 500 g tłustego twarogu 

(mielonego)
• 1 torebka budyniu czekoladowego 
• 1 łyżka kakao 
• 12 sztuk ciastek czekoladowych 

przekładanych kremem (np. Oreo)
• 12 foremek do babeczek 

Sposób przygotowania

Podgrzewamy śmietankę i wrzucamy 
do niej połamaną czekoladę, tak aby 
czekolada się w niej rozpuściła. 
Dolewamy mleko i odstawiamy do 
wystudzenia. Piekarnik rozgrzewamy 
do 175 stopni. Ucieramy jajka 
z cukrem. Następnie dodajemy twaróg 
oraz proszek budyniowy i kakao. 
Do  przygotowanej masy dodajemy 
wcześniej przygotowaną czekoladową 
śmietankę i starannie łączymy 
składniki.

Przygotowujemy foremki, układając na 
dnie każdej z nich ciastko. Następnie 

układamy na nich wcześniej 
przygotowane ciasto. Wszystko 
wstawiamy do piekarnika na 25 minut. 
Po upływie tego czasu przez 15 minut 
studzimy babeczki w wyłączonym 
piekarniku przy uchylonych 
drzwiczkach. Następnie wyjmujemy 
babeczki i czekamy, aż całkowicie 
wystygną.

Babeczki smakiem w niczym nie 
ustępują sufletowi czekoladowemu, 
a są przy tym znacznie  łatwiejsze do 
przygotowania.
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Królik 

Sałatka Caesar

w winie
po prowansalsku  

Będziesz potrzebować
(Składniki dla 4 osób)

• 100 g szalotek
• 1 por
• 2 ząbki czosnku
• pieprz i sól
• 1 gałązka świeżego rozmarynu  (lub 

rozmaryn w formie przyprawy)
• królik (ok. 1,5 kg)
• 3-4 łyżki oliwy Monini
• 2 łyżki mąki pszennej luksusowej 

Młyny Szczepanki 
• pół litra wytrawnego czerwonego 

wina
• 1 puszka karczochów
• 200 g pomidorków koktajlowych 
• około 6 gałązek tymianku

Będziesz potrzebować

• 1 jajko
• 4 kromki chleba ciabatta
• 2 plasterków szynki 
• 50 g mieszanych sałat
• 1 łyżka majonezu 
• 1 łyżeczka sera parmezan
• sól i pieprz

Sposób przygotowania

Gotujemy  jajko na półmiękko w lekko 
osolonej wodzie. Następnie zalewamy 

Będziesz potrzebować
(Składniki dla 4 osób)

• 2 kg zielonych szparagów
• 2 średnie cebule
• 1,5 kg polędwicy wieprzowej 
• 3 łyżki oleju Kruszwica 
• 250 g serka mascarpone 
• mielony kolorowy pieprz, sól 
• 800 g ugotowanego makaronu 

wstążki Lubella
• cukier
• 1 łyżka mąki 
• 1 i ¼ wytrawnego białego wina

je zimną wodą i czekamy, aż 
przystyganie. Po tym czasie obieramy 
jajko ze skorupki i przekrajamy na pół.

Chleb rumienimy na patelni bez 
dodatku tłuszczu. Tak przygotowane 
grzanki  przekładamy na talerz.  
Plasterki szynki kroimy w drobną 
kostkę, a następnie podsmażamy je
na patelni, nie dodając tłuszczu. 
Sałatę myjemy i osuszamy. Większe 
liście rwiemy na mniejsze kawałeczki. 
Majonez mieszamy z parmezanem
 i doprawiamy solą i pieprzem.

Wszystkie składniki mieszamy, 
a na końcu polewamy je sosem 
majonezowym.

Sałatkę podajemy z wcześniej 
przygotowanymi grzankami i jajkiem. 
Danie możemy ozdobić szczypiorkiem, 
natką pietruszki lub innymi ulubionymi 
ziołami.

Sposób przygotowania

Przygotowujemy królika, myjąc  go oraz 
nacierając solą i pieprzem. Następnie 
obieramy i siekamy czosnek. 
W naczyniu rozgrzewamy 2 łyżki oliwy
 i podsmażamy królika. Dodajemy 
czosnek i szalotki, które następnie 
podpiekamy. Dodajemy mąkę, 
rozmaryn oraz około 200 ml wody.
Tak przygotowane mięso pieczemy 

Sposób przygotowania

Polędwicę myjemy i kroimy w cienkie plastry. Następnie smażymy ją na 
rozgrzanym oleju po jednej minucie z każdej strony. Mięso oprószamy solą 
i pieprzem. 

Doprowadzamy do wrzenia 400 ml wody z solą i szczyptą cukru. Do gorącej wody 
wrzucamy szparagi i gotujemy je około 8 minut. Po ugotowaniu szparagi 
odcedzamy (pozostawiamy wodę).

Cebule kroimy w kostkę i dusimy je na tłuszczu pozostałym z podsmażenia 
polędwicy. Dodajemy mąkę, wino oraz wodę ze szparagów. Całość gotujemy przez 
mniej więcej 5 minut, a następnie łączymy z mascarpone i doprawiamy do smaku. 
W tak przygotowanym sosie krótko podgrzewamy wcześniej przygotowane mięso 
oraz szparagi

Podajemy z ugotowanym makaronem.

przez mniej więcej półtorej godziny 
w temperaturze 175 stopni. W trakcie 
pieczenia (po upływie około 45 minut) 
dodajemy odsączone karczochy, 
pomidory oraz kawałki pora. Pod 
koniec pieczenia dodajemy 
poszatkowany tymianek.

Królik najlepiej smakuje z zapiekanymi 
ziemniaczkami.

Idealne  wielkanocne danie 
inspirowane smakami Francji.

Potrawa, której podczas świąt
nikt nie będzie w stanie się oprzeć. 

Przystawka z jajkiem w roli głównej, bez której trudno 
wyobrazić sobie wielkanocne śniadanie. 

Polędwica w sosie

mascarpone 
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Rozwiąż krzyżówkę 
i wygraj nagrody!

2x2 Prawidłowe hasło prześlij na adres mailowy: konkursy@zabka.pl

Laureaci zostaną poinformowani o wygranej mailowo lub telefonicznie. 
Bilety wygrywa piąta i piętnasta  osoba.

Krzyzówka
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Żabka 
– bezpieczne miejsce 

zakupów
Blisko domu 
nie musimy chodzić daleko od domu – zawsze po drodze 

Starannie dobrany asortyment
szybsza rotacja produktów - brak produktów przeterminowanych

Szybkie zakupy
wyselekcjonowany asortyment – robimy zakupy w krótszym czasie 

Mała powierzchnia sklepu
łatwiej zadbać o higienę, a tym samym bezpieczeństwo klientów

brak kolejek - nie narażamy się na kontakt z dużą liczbą osób

KWIECIEŃ 2020
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Horoskop

STRZELEC 23.11 - 21.12

W nadchodzącym miesiącu wystrzegaj się kłopotów 
i nie kuś losu, bo możesz wystawić się na niepotrzebne 
ryzyko. Będziesz mieć dużo czasu do spożytkowania, 
dlatego potraktuj to jako szansę na samorozwój. Nawet 
jeśli pierwszy raz próbujesz czegoś nowego, nie 
zniechęcaj się, myśl pozytywnie. To dobry moment na 
eksperymenty w kuchni, w wolnej chwili przyrządź coś 
wyjątkowego, a na pewno pozytywnie zaskoczysz 
siebie samego i bliskich. 

KOZIOROŻEC 22.12 - 20.01

Marzą Ci się rodzinne święta, jednak w obecnym 
okresie może nie być to takie łatwe do zrealizowania. 
Pamiętaj, aby doceniać to, co masz, i czerpać radość 
nawet z najmniejszych rzeczy. W drugiej połowie 
kwietnia twardo stąpaj po ziemi i nie błądź myślami 
w obłokach, a dostrzeżesz wyjątkową szansę do 
wykorzystania. Zadbaj o relacje międzyludzkie, troszcz 
się o swoich przyjaciół, a zawsze będziesz mógł liczyć na 
ich wsparcie w trudnych chwilach. 

WODNIK 21.01 - 19.02

W Twoim życiu uczuciowym – raz słońce, raz deszcz, 
dlatego teraz daj swojej sympatii trochę przestrzeni 
i skup się na sobie samym. Jeśli przetrwacie próbę 
czasu, to wkrótce zrobi się między wami wyjątkowo 
gorąco. W tym miesiącu poświęć się budowaniu relacji 
z przyjaciółmi – nikt inny nie potrafi ich tak rozweselić 
jak Ty. Wymieniaj się poglądami, przepisami czy 
rekomendacjami filmów, a zanim się zorientujesz, 
będziesz miał mnóstwo planów na wolne wieczory.

BLIŹNIĘTA 21.05 - 21.06

Wraz z początkiem wiosny zadbaj o swoje zdrowie 
i odporność. Wczesne chodzenie spać oraz seria 
codziennych ćwiczeń poprawi nie tylko Twoją kondycję, 
ale i ogólny nastrój. Warto także pokonać wewnętrzną 
niepewność i odnowić relację z kimś, kogo dawno nie 
widziałeś. Może to najwyższy czas na telefon do 
przyjaciela z dawnych lat? Dzięki tej rozmowie 
uzmysłowisz sobie, jak wiele spraw w Twoim życiu 
zmieniło się na lepsze. 

RAK 22.06 - 22.07

W kwietniu podejmuj kroki przybliżające Cię do 
realizacji celów, o których od dawna marzyłeś. 
Pamiętaj, że wielkie czyny składają się z małych 
uczynków, dlatego kluczem do sukcesu jest zaangażo-
wanie i konsekwencja w działaniu, i to niezależnie od 
tego, czy siedzisz w biurze czy w domu. Odnajdziesz 
radość w spędzaniu czasu w pojedynkę, odpoczynek 
w samotności naładuje Cię pozytywną energią. 
Wykorzystaj ten czas na spacery z pupilem lub nad-
robienie filmowych zaległości.

LEW 23.07 - 23.08

Twój wrodzony ekstrawertyzm może dokuczać Ci 
w chwilach samotności, jednak nie zapominaj, że 
istnieje wiele kreatywnych sposobów na spędzanie 
wolnego czasu, nawet jeśli nie jesteś teraz w stanie 
spotkać się z najbliższymi. Może zacznij prowadzić 
dziennik, dzięki codziennemu spisywaniu myśli 
uzyskasz szerszą perspektywę na swoje życiowe cele 
i z pewnością nauczysz się czegoś nowego o sobie 
samym. Przestrzegaj zdrowej diety, a wkrótce 
zauważysz pozytywne zmiany w swojej sylwetce.

PANNA 24.08 - 22.09

Na początku miesiąca możesz odczuć duży spadek 
energii i ogólne rozdrażnienie – jest to sygnał o prze-
ciążeniu organizmu na tle stresowym. Zachowuj 
zdrowy rozsądek i nie bierz zbyt wiele obowiązków na 
własne barki. Nie zapominaj, że to Twój własny 
dobrostan powinien być najwyższym priorytetem, 
dlatego pozwól, aby teraz dla odmiany to inni 
rozpieszczali Ciebie. Zafunduj sobie odpoczynek bez 
wyrzutów sumienia, a wkrótce zauważysz dużą różnicę 
we własnym samopoczuciu. 

WAGA 23.09 - 23.10

W kwietniu możesz stanąć przed ważnym wyborem, 
dlatego nie podejmuj decyzji zbyt pochopnie, rozważ 
wszelkie za i przeciw, aby później nie żałować. Naj-
większym wsparciem będzie dla Ciebie Twoja rodzina, 
która udzieli Ci wiele wartościowych rad i zainspiruje 
Cię do pozytywnych zmian. Poświęć czas na rozmowę 
z partnerem, warto mówić o waszych indywidualnych 
potrzebach i pragnieniach, bo wpłynie to korzystnie na 
więź, którą tworzycie. 

SKORPION 24.10 - 22.11

Wkrótce może nadejść przełomowy moment w Twojej 
karierze, dlatego nie przejmuj się docinkami ze strony 
osób, które Ci zazdroszczą, gdyż ciężko zapracowałeś na 
swój sukces. Pogoda za oknem będzie zachęcała do 
wyjścia na spacer, jednak dla własnego dobra unikaj 
zatłoczonych miejsc i oddaj się ulubionemu hobby 
w domowym zaciszu. Nikt nie lubi się nudzić, więc 
z pewnością szybko odkryjesz w sobie nowe pokłady 
energii i nowe pasje.

RYBY 20.02 - 20.03

W kwietniu mogą Cię dopaść wyrzuty sumienia 
związane z poprzednim związkiem, jednak wiosna to 
idealny moment na odcięcie się od przeszłości i wejście 
w nowy etap życia. W nadchodzącym miesiącu pracuj 
nad swoim charakterem, poszerzaj horyzonty, a ujrzysz 
przyszłość w zupełnie innych barwach. W sferze 
zawodowej nadejdzie dla Ciebie lepszy okres. Pamiętaj, 
że drzwi do sukcesu nie zawsze stoją otworem, dlatego 
dobrze wykorzystaj każdą, nawet najmniejszą nada-
rzającą się okazję.

BYK 21.04 - 20.05

W tym miesiącu wykorzystaj wolny czas na porządki, 
zapewne znajdziesz wiele przedmiotów, których od 
dawna nie używasz i możesz się ich teraz pozbyć. Stroń 
od przesadnego wydawania pieniędzy, bo czekają Cię 
duże wydatki. Nareszcie znajdziesz czas na nadrobienie 
filmowych i książkowych zaległości, do których 
przymierzałeś się od dłuższego czasu. Może dzięki tej 
pasji odnajdziesz kogoś o podobnych gustach, kto 
chętnie umili Ci czas rozmową? 

BARAN 21.03 - 20.04

W kwietniu ukierunkuj swoją uwagę na radosne strony 
codziennego życia i doceń drobne gesty bliskich Ci 
osób, bo to właśnie one mają największe znaczenie i są 
podstawowym przejawem miłości. Masz teraz idealną 
sposobność na pogłębienie i wzmocnienie relacji 
rodzinnych, od dawna nie mieliście tyle czasu dla 
siebie, możecie powspominać wspólnie spędzone 
chwile. Z okazji urodzin otrzymasz wyjątkowo 
oryginalny prezent.
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