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Szanowni Państwo,
miniony rok był czasem pięknego jubileuszu na-
szej Kasy. W 2018 obchodziliśmy bowiem ćwierć-
wiecze powstania Kasy Stefczyka. Była to oka-
zja nie tylko do nagrodzenia naszych Członków 
w jubileuszowym konkursie, lecz także podsu-
mowania naszych wspólnych osiągnięć, których 
zwieńczeniem jest działanie prężnej instytucji 
z narodowym kapitałem, świadczącej nowoczesne 
usługi finansowe setkom tysięcy Polaków. Doce-
niając to, czego już dokonaliśmy, myślimy teraz, 
co zrobić, aby kolejne 25 lat były jeszcze lepsze 
niż minione. Usilnie pracujemy więc nad ciągłym 
unowocześnianiem naszych produktów, a zwłasz-
cza poziomem obsługi naszych Członków. Jeste-
śmy dumni z prawdziwej więzi, która łączy naszą 
stefczykową społeczność, w której wszyscy czują 
się pełnoprawnymi Współwłaścicielami. Chcemy, 
by to poczucie wzajemnej, korzystnej zależności 
w ramach grona Członków Kasy Stefczyka wciąż 
wyróżniało nasze przedsięwzięcie budowania sil-
nej polskiej instytucji finansowej. W Nowym Roku 
2019 będziemy więc nadal dokładali wszelkich 
starań do tworzenia solidnej podstawy rozwija-
nia się naszej stefczykowej wspólnoty. Chcemy, 
byście Państwo uczestniczyli w tym dziele – dla 
pomyślności naszej społeczności i całej narodowej 

liczbyKasy Stefczyka

6 310 000 000 zł
depozyty

4 930 000 000 zł
pożyczki

6 820 000 000 zł
aktywa

380
placówki

876 00
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA LISTOPAD 2018 R.

Urodzinowe
spotkania

G oście odwiedzali placówkę przez 
cały dzień, w którym świętowano 

urodziny (27 listopada 2018 r.). Nasza 
maskotka – Filip witał wszystkich przed 
wejściem, zapraszał też przechodniów 
i rozdawał dzieciom balony. Goście ży-
czyli samych sukcesów, zdrowia oraz 
żeby pracownicy zawsze byli uśmiech-
nięci – tak jak dotychczas. Pracownicy 
odwdzięczali się poczęstunkiem i atrak-
cyjnymi upominkami. 

– Obsługa jest tu bardzo miła, zawsze 
można pożartować – mówi Teofil Ły-
soń. – Serdecznie pozdrawiam i życzę 
wszystkim pracownikom wesołych świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku.

– Członkiem Kasy Stefczyka w An-
drychowie jestem od dawna. Obsługa 
zawsze jest tu miła i uśmiechnięta. Ser-
deczne pozdrowienia dla wszystkich 
pracowników Kasy Stefczyka – dodaje 
Ewa Kręgowska. 

 Ewa Kręgowska odwiedziła placówkę w Andrychowie w dniu urodzin. Na zdjęciu z Gabrielą Miką 
i Małgorzatą Skibińską

 Teofil Łysoń złożył urodzinowe życzenia na ręce Gabrieli Miki, pracującej w placówce

Placówka partnerska Kasy Stefczyka działa 
w Andrychowie już trzy lata. Z tej okazji 
pracownicy placówki zaprosili Członków Kasy 
na kawę i urodzinowy tort. 
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Nowy Rok witamy zwykle z  radością. Li-
czymy na dobre zmiany, poprawę jakości 

życia, ale także czynimy nowe postanowienia 
i stawiamy sobie nowe zadania. Zakup nowe-
go samochodu, remont mieszkania, wyjazd 
z rodziną na wspaniałe wakacje, nowa praca – 
takie postanowienia podejmuje co roku wielu 
z nas. Jednak ich spełnienie uzależnione jest 
od zasobności naszych portfeli. A z tym na 
początku roku bywa różnie. Niedawny okres 
świąteczny pociągnął za sobą spore wydatki, 
które nierzadko musieliśmy finansować po-
życzkami czy obciążeniem kart kredytowych. 
Jednak nie powinniśmy dopuścić do tego, by 
realizacja naszych marzeń została zniweczona 
przez brak oszczędności czy spłacane pożyczki. 
Spłatę aktualnych zobowiązań można szybko 
uporządkować, korzystając z konsolidacji do-
stępnej w Kasie Stefczyka.

Konsolidacja to nic innego jak zaciągnię-
cie jednego zobowiązania celem spłaty 

dotychczasowych. Tym sposobem na przy-
kład pożyczki gotówkowe na różne cele, karty 
kredytowe, debety w rachunkach płatniczych 
w różnych instytucjach finansowych można 
połączyć w  jedno zobowiązanie. W efekcie 
płaci się tylko jedną ratę w miesiącu, a nie jak 
do tej pory kilka. Ponadto warunki nowej po-
życzki mogą być na tyle atrakcyjne, że kwota 
miesięcznej raty może być niższa niż suma 
miesięcznych rat wynikających ze zobowiązań, 
które zostały skonsolidowane.

Taką właśnie propozycję na Nowy Rok ma 
Kasa Stefczyka – jest nią Pożyczka Fit. Dzięki 
niej zamiast kilku zobowiązań w kilku instytu-
cjach finansowych z różnymi terminami spłaty 
rat otrzymuje się jedną pożyczkę, która dodat-
kowo może mieć mniejszą ratę miesięczną niż 
suma spłacanych dotychczas. Jest to możliwe 
m.in. dzięki dwóm atutom: niskiemu oprocen-
towaniu 6% oraz prowizji 0%. RRSO wynosi 
jedynie 6,23%.

Pożyczka Fit na Nowy Rok
Witamy w Nowym Roku. Życzymy, by był on dla Państwa jeszcze lepszy 
i bardziej dostatni. Wiemy, że zwykle w styczniu, patrząc w portfel, można 
poczuć się przytłoczonym, ponieważ końcówka ubiegłego roku obfitowała 
w duże wydatki. Jednak nawet jeśli posiadamy pożyczki, nie musimy się 
w tym roku spodziewać obniżenia poziomu życia. Jest bowiem sposób na 
odchudzenie rat pożyczek – Pożyczka Fit w Kasie Stefczyka.

Atuty Pożyczki Fit 
w Kasie Stefczyka:
• jedna rata w miesiącu zamiast wielu
•  możliwość zmniejszenia wysokości 

sumy rat dotychczas spłacanych 
zobowiązań

• 0% prowizji
• RRSO: 6,23%
•  wygoda – dzięki możliwości wybrania 

dnia spłaty miesięcznej raty
•  szybka decyzja kredytowa – wstępna 

informacja nawet w 15 minut!

Pożyczka Fit umożliwia konsolidację 
zobowiązań zaciągniętych wyłącznie 
w innych instytucjach finansowych niż 
Kasa Stefczyka. Decyzja kredytowa 
zależy od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 
2.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita 
kwota kredytu wynosi 47 880 zł. 
Zmienna roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kre-
dytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, 
opłatą za dwa przelewy: 120 zł) wynosi 
6%. Rzeczywista roczna stopa oprocen-
towania (RRSO): 6,23%. Czas obowiązy-
wania umowy – 119 miesięcy, 118 mie-
sięcznych rat równych: 536,19 zł oraz 
ostatnia, 119. rata: 536,57 zł. Całkowita 
kwota do zapłaty: 63 806,99 zł, w tym 
odsetki: 15 806,99 zł.



CZAS STEFCZYKA4

 AKTUALNOŚCI

Znamy zwycięzcę Wielkiego Konkursu Urodzinowego, który został 
ogłoszony z okazji 25 lat działalności Kasy Stefczyka. Główna 
nagroda – samochód osobowy marki SKODA Fabia w pięknym zielonym 
kolorze – trafiła do Pana Marka z Warszawy. Gratulujemy!

Liczył na ekspres do kawy
– wygrał samochód

Z ainteresowanie konkursem było ogromne. 
Przez pięć miesięcy otrzymaliśmy aż 5213 

zgłoszeń. Zasady były proste: trzeba było w do-
wolnej formie złożyć życzenia Kasie Stefczyka. 
Członkowie Kasy mają nie lada wyobraźnię – 
przygotowali m.in. teledyski z życzeniami, je-
den z uczestników konkursu stworzył utwór 
hip-hopowy, była piosenka śpiewana przy 
dźwiękach pianina i oboju, był cekinowy tort, 
a nawet akwarium ze złotą rybką, ale były też 
wierszyki. Widać było, że Członkowie Kasy 
włożyli w to serce. 

Pan Marek z Warszawy przygotował urodzi-
nowy film. Co sprawiło, że Pan Marek wygrał 
główną nagrodę?

– Bardzo spodobał nam się przekaz filmu: 
spokojny, dający do myślenia, a z drugiej strony 
pokazujący, że Kasa jest ważna, również jako 
polska instytucja. Ten film łączy wszystko to, 

co dla nas ważne – mówi Krzysztof Lewandow-
ski, wiceprezes Kasy Stefczyka. – Poza tym film 
został zrobiony bardzo profesjonalnie – mogli-
byśmy śmiało wykorzystać go jako nasz spot 
reklamowy. 

Główną wygraną, zieloną skodę fabia, Pan 
Marek odebrał w  centrali Kasy Stefczyka 
w Gdyni. Kluczyki wręczył prezes Lewandow-
ski oraz Maciej Halt, dyrektor makroregionu 
wschodniego Kasy Stefczyka.

– Życzymy szerokiej drogi i zapraszamy do 
korzystania z naszych usług, nie tylko w Pana 
placówce przy ul. Puławskiej w Warszawie – 
zaznaczył dyrektor.

– Chciałbym podziękować Kasie Stefczyka za 
to, że zorganizowała taki konkurs. Niezmier-
nie miło było mi odebrać wygrany samochód, 
i jestem przekonany, że będzie mi i mojej na-
rzeczonej bardzo dobrze służył – dodał laureat.

W grudniu wręczyliśmy nagrodę główną, 
ale w każdym miesiącu 25 uczestników na-
gradzaliśmy telewizorami, ekspresami do 
kawy, voucherami wycieczkowymi czy bona-
mi zakupowymi. 

– Cieszymy się, że tylu Członków Kasy 
wzięło udział w konkursie. Moc życzeń, które 
dostaliśmy w jego ramach, była zadziwiająca 
i zaskakująca. Sama forma i wykonanie tych 
życzeń były na skalę pierwszych miejsc w mi-
strzostwach świata – mówi z dumą Krzysztof 
Lewandowski, wiceprezes Kasy Stefczyka. 
– Z okazji 25-lecia, czyli ćwierćwiecza ist-
nienia Kasy Stefczyka, życzę wszystkim jej 
Członkom, by zawsze czuli się w Kasie jak 
u siebie, żeby zawsze wiedzieli, że to jest ich 
Kasa, i żeby usługi, które nasza Kasa oferu-
je spełniały zawsze Państwa oczekiwania 
i wymagania.

 OLKUSZ. Wojciechowi Szrednickiemu dopisało 
szczęście – wygrał telewizor. Nagrodę odebrał 
w placówce przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 22

 Maciej Halt, dyrektor makroregionu wschodniego Kasy Stefczyka, wiceprezesi Kasy Stefczyka Krzysztof 
Lewandowski i Jarosław Lech oraz Pan Marek z Warszawy
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 OLSZTYN. Iwona Jończyk wygrała ekspres do kawy. Nagrodę przekazali jej 
pracownicy placówki – Jolanta Ceglińska i Krzysztof Kołakowski oraz regionalny 
menadżer Piotr Pałuska

 DĘBICA. Jan Więcek może cieszyć się smakiem pysznej kawy. Ekspres do kawy 
odebrał w placówce przy ul. Rynek 36

 MILÓWKA. Teresa Szewczyk wygrała telewizor. Nagrodę wręczyły Beata 
Żabnicka-Zoń – kierownik placówki przy pl. Wolności 8A oraz Katarzyna 
Stokowska – kierownik regionalny

 TORUŃ. Wojciech Pilarski wygrał bon Sodexo. Nagrodę odebrał w placówce 
przy ul. Jamontta 10A

Rozmawiamy z Panem Markiem 
z Warszawy, laureatem głównej 
nagrody w Wielkim Konkursie 
Urodzinowym.

– Skąd wziął się pomysł na złożenie życzeń 
w formie filmu?
– Z zawodu jestem fotografem, nie jest mi też 
obcy montaż filmowy. Wydawało mi się, że naj-
lepiej jestem przygotowany do tego typu formy 
złożenia życzeń. Do tego doszedł niezwykle ak-
samitny głos mojej cudownej narzeczonej, która 
przeczytała napisane przeze mnie życzenia. 
– Długo musiał Pan namawiać Panią Martę 
do współpracy?
– Bardzo krótko, ponieważ jest kawoszem – tak 
samo jak ja, a naszym głównym impulsem do 
tego, żeby wziąć udział w tym konkursie, był 
fakt, że zepsuł nam się ekspres do kawy. Podczas 
logowania się do serwisu Kasy Stefczyka zna-
lazłem informację o konkursie i zauważyłem, 
że wśród nagród jest m.in. właśnie ekspres do 
kawy. Powiedziałem: spróbujmy go wygrać. 
Narzeczona zgodziła się i w studiu użyczyła 
swojego głosu.
– Zamiast ekspresu wygrał Pan samochód.
– Nie spodziewałem się takiej nagrody. Na po-
czątku było niedowierzanie, dopiero później 
oswoiłem się z tą myślą. Szczerze cieszę się 
z konfiguracji, jaką ma ten samochód. W obec-
nych czasach, kiedy w Warszawie i w innych 

dużych miastach mamy fatalne powietrze, bar-
dzo ważne jest, żeby korzystać z takich rozwią-
zań, że silniki są mniejsze, przez co dużo bardziej 
ekonomiczne i ekologiczne. To niezwykle istotne. 
– Jest Pan Członkiem Kasy Stefczyka od 4 lat. 
Za co ceni Pan naszą Kasę?
– Wybrałem Kasę Stefczyka, bo spodobało mi 
się bardzo indywidualne podejście do klienta. 
Tu pracownicy poświęcają klientom czas w taki 
niewystudiowany, życzliwy sposób. Teraz, po 
tych czterech latach, kiedy wchodzę do jednej, 
drugiej czy trzeciej placówki Kasy – kojarzą 
mnie tam, witają mnie po imieniu. Jak przyjdę 
z córką Polą – znają także jej imię. To bar-
dzo ważne, żeby postawić na jakość obsługi, 
a nie na ilość. Dlatego bardzo kibicuję Kasie 
Stefczyka. 

– Czy ma dla Pana znaczenie fakt, że Kasa 
Stefczyka to instytucja z polskim kapitałem?
– W latach 90. wszystko, co było z Zachodu, 
było dla nas najlepsze i koniecznie trzeba było 
to mieć. Dzisiaj w końcu zaczynamy koncentro-
wać się na tym, żeby wspierać polski kapitał 
– w bardzo różnych dziedzinach. Dla mnie ma 
to bardzo duże znaczenie, że instytucja, z której 
usług korzystam, jest instytucją polską. Dla 
moich rówieśników również, dlatego myślę, że 
do Kasy Stefczyka będzie zgłaszać się coraz 
więcej nawet bardzo młodych ludzi, bo widzę, 
że taki nasz patriotyzm lokalny jest coraz 
bardziej powszechny. Podobne podejście mam 
do odzieży, elektroniki i innych branż. Dobrze 
jest wspierać polskie firmy, bo dzięki temu nam 
wszystkim będzie żyło się lepiej. 
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P rzez siedem dni, codziennie po wieczornej 
mszy świętej, w kościele Chrystusa Króla 

w Gdyni-Małym Kacku pojawiali się aktorzy 
witani przez liczną publiczność. Z roku na rok 
na przegląd zgłasza się coraz więcej teatrów, 
a poziom sztuk, które prezentują, jest coraz 
wyższy. W tym roku zakwalifikowało się i za-
prezentowało 18 amatorskich zespołów teatral-
nych z całej Polski. Tworzą je dzieci, młodzież, 
dorośli, osoby starsze, ale także niepełno-
sprawne, bo w przeglądzie może wziąć udział 
praktycznie każdy. Jedyny warunek: aktorom 
musi być bliski teatr z wartościami, sięgający 
tradycji polskiej kultury. Ich motywacja jest 
różna. Jedni realizują na teatralnych deskach 
swoją pasję, dla drugich jest to forma terapii 
związanej na przykład z niepełnosprawnością. 
Ważne, że wszyscy odnajdują tu swój świat 
i w pięknej formie przekazują swoje emocje, 
uniwersalne wartości piękna i dobra oraz Do-
brą Nowinę. Forma spektakli nie jest niczym 
ograniczona.

„Nasza misja jest prosta – stworzyć zdolnym, 
amatorskim grupom teatralnym przestrzeń do 
pokazania swojego dorobku artystycznego 
większej publiczności. Chcemy stworzyć miej-
sce, w którym sztuka będzie niosła ponadcza-
sowe wartości. Pragniemy, aby wystawiane 
podczas przeglądu spektakle pobudzały pu-
bliczność do refleksji, stawiały pytania o sens 

Teatr z przesłaniem
Tegoroczna, trzecia edycja Przeglądu Teatrów Amatorskich Kurtyna wpisała się 
w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy dzień otwierany 
był akcentem patriotycznym. Przedsięwzięcie wsparła Fundacja Stefczyka.
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życia, pokazywały wybór pomiędzy dobrem 
a  złem, relację z  Bogiem i  drugim człowie-
kiem. Chcemy promować teatr wartościowy, 
teatr z przesłaniem oraz ludzi, którzy taki te-
atr tworzą. Przyświeca nam idea jednoczenia 
wszystkich teatralnych pasjonatów w rodzin-
ne grono” – mówią o sobie organizatorzy, czyli 
Stowarzyszenie „Katolickie Amatorskie Cen-
trum Kultury w Gdyni-Małym Kacku”.

Tegoroczne nagrody laureaci odebrali na 
Wielkiej Gali Finałowej Kurtyny 2018, która od-
była się w sobotę 1 grudnia. Nagroda główna – 
Złota Kurtyna powędrowała do teatru Czarne 
Owieczki za dojrzałość, harmonię i prawdzi-
wość interpretacji aktorskiej w spektaklu „Wol-
ność”. Drugie miejsce i Kurtyna Specjalna trafi-
ła do teatru Ephata za harmonię ruchu, obrazu 
i dźwięku oraz malarski rozmach inscenizacji 
w sztuce „Apokalipsa. U wrót doliny”. Trzecie 
miejsce zajął Teatr 40 Serc. Otrzymał on Kur-
tynę Specjalną za wdzięk, spójność stylistyczną 
i precyzję wyrazu w spektaklu „Jestem brzydkie 
kaczątko – historia prawdziwa”.

Uczestnicy III Przeglądu Teatrów Amator-
skich Kurtyna mieli możliwość doskonalenia 
swoich umiejętności na warsztatach wokal-
nych z zespołem niemaGOtu, którego koncert 
uświetnił tegoroczną galę finałową przeglądu.
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Posiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbywają się regularnie minimum raz w tygodniu. Na posiedzenie Zarządu zapraszani są sze-

fowie pionów, kierownicy oraz dyrektorzy działów w celu przedstawienia bieżącej sytuacji oraz 
omówienia i opracowania kierunku dalszego rozwoju. Gdy zachodzi taka konieczność, zapraszani 
są również przedstawiciele współpracujących spółek celem omówienia obszarów dotyczących 
tejże współpracy. 

W  trosce o  utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z  chęci 
informowania Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie 
z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia 
informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w listopadzie 2018 roku. 

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej Kasie

 AKTUALNOŚCI

WWW.KASASTEFCZYKA.PL

LISTOPAD 2018
W  listopadzie posiedzenia Zarządu 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka 
odbyły się cztery razy: 6 listopada, 14 
listopada, 20 listopada, 27 listopada.

Przedmiotem posiedzeń było m.in.: 
1.  Przedstawienie aktualnych statystyk 

związanych z działalnością Kasy, głów-
nie dotyczących wolumenu sprzedaży 
z podziałem na produkty oraz informacji 
na temat depozytów.

2. Omówienie bieżących spraw, w szczegól-
ności dotyczących: 
a)  realizowanych projektów informatycz-

nych, związanych z rozwojem systemów 
wspomagających procesy sprzedażowe 
oraz obsługę Członków Kasy;

b)  działań marketingowych i inicjatyw z za-
kresu działalności społecznej i oświa-
towo-kulturalnej oraz współdziałania 
w tym celu z organizacjami społeczny-
mi, np. dofinansowanie przez Fundację 
Stefczyka:

•  sfinansowanie XXI edycji wydarzenia, 
podczas którego odbywa się koncert 
kolęd oraz uroczyste wręczenie odzna-
czeń i nagród Pro Ecclesia et Populo – 
organizator: Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” Oddział Okręgowy 
w Gdańsku,

•  dofinansowanie organizacji „Wielkiego 
kolędowania i spotkania opłatkowego” 
dla dzieci będących pacjentami Szpitala 
Dziecięcego w Białymstoku na Oddziale 
Hematologiczno-Onkologicznym (organi-
zator: Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei),

•  wsparcie finansowe organizacji III Prze-
glądu Teatrów Amatorskich Kurtyna 2018 
w Gdyni-Małym Kacku (organizator: Ka-
tolickie Amatorskie Centrum Kultury),

•  sfinansowanie wydania elektronicznego 

książki pt. „Na przykładzie Gdańska”, 
autor Zbigniew Sajnóg, Wydawnictwo 
Reklamowe Trinum;

c)  sytuacji w placówkach sprzedażowych 
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego 
budowania i umacniania więzi członkow-
skiej, a także jeszcze lepszego reagowania 
na potrzeby Członków Kasy. 

•  26 listopada na facebookowym profi-
lu Miliony Spełnionych Marzeń ruszył 
konkurs ,,Projekt karty – DIY”. Konkurs 
polega na nadsyłaniu przez uczestników 
propozycji grafiki lub hasła lub komple-
tu (grafika i hasło) na kartę płatniczą Visa 
dla Młodych. Konkurs przeznaczony był 
dla osób pełnoletnich i trwał do 16 grud-
nia. Do wygrania były vouchery na kon-
certy – nagroda za pierwsze miejsce to 
voucher na kwotę 500 zł, za drugie – na 
kwotę 300 zł, a za trzecie – na kwotę 150 
zł. Warunkiem udziału było nadesłanie 
wraz z projektem wypełnionego formu-
larza zgłoszeniowego. Propozycje grafiki 
należało przesyłać w formacie jpg, a pro-
pozycje hasła na formularzu konkurso-
wym na adres konkurs.msm@apella.com.
pl. Regulamin i formularz dostępne są na 
Facebooku na profilu Miliony Spełnio-
nych Marzeń oraz na stronie internetowej 
Kasy Stefczyka.

•  Już po raz siódmy Kasa Stefczyka za-
prosiła wszystkich małych marzycieli 
w wieku od 6 do 12 lat do wzięcia udziału 
w świątecznym konkursie. Uczestnicy 
konkursu Małe Wielkie Marzenia mieli 
za zadanie wykonać pracę plastyczną, 
która będzie listem do Świętego Mikoła-
ja. Małym Twórcom zostawiono pole do 
popisu w zakresie kreatywności: techni-
ka wykonania prac była dowolna. List do 
Świętego Mikołaja mógł być narysowany, 
namalowany, wyklejany. Dozwolone było 
również łączenie technik plastycznych. 

Dopuszczalne było użycie różnych na-
rzędzi (np. kredki, pisaki, farby, flamastry, 
ołówki) oraz tworzyw (np. papier, karton, 
materiał). Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpiło 6 grudnia. 

3.   Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
  zatwierdzenia jednolitych wzorów dru-

ków m.in. dotyczących:
•  umowy zatwierdzenia jednolitego 

brzmienia karty i parametrów produktu 
Pożyczka Hipoteczna;

•  zatwierdzenia jednolitego brzmienia 
karty i  parametrów produktu Kredyt 
Konsolidacyjno-Hipoteczny;

  zmiany wysokości opłat w Tabeli Prowi-
zji i Opłat dla prowadzonych rachunków 
płatniczych;

  powołania operatorów do obsłu-
gi Systemu Informatycznego BIK dla 
Przedsiębiorstw;

   zmiany składu Zespołu Opiniowania 
Zmian do systemów informatycznych;

  zatwierdzenia dokumentacji i procedur 
regulujących pracę w  Kasie Stefczy-
ka, m.in.: Metodyka analizy zdolności 
kredytowej i weryfikacji dokumentacji 
kredytowej Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka wyd. XXXVIII, PR02.04/11 /
Instrukcja Helpdesk, PR10/01 Proce-
dura procesu windykacji Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Franciszka Stefczyka w Gdyni wyd. XV

KOMITET AUDYTU
7 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu 
Audytu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościo-
wo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, 
podczas którego odbyło się spotkanie z klu-
czowym biegłym rewidentem spółki PKF 
Consult, podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowego SKOK im. Franciszka Stefczyka 
za rok 2018.
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6 grudnia ubiegłego roku, w ulubione święto wszystkich dzieci, został 
rozstrzygnięty konkurs Małe Wielkie Marzenia. W dzień św. Mikołaja młodzi 
laureaci konkursu zostali poinformowani, że ich prace wygrały w konkursie. 
10 uczestników otrzymało nagrody główne, a 10 nagrody specjalne. 

Małe Wielkie Marzenia zrealizowane

 NAMYSŁÓW. W środku Natalia Płatek (wyróżnienie Kasy), po lewej Lena 
Mozgowiec, a po prawej Gabriela Kaczmarek (wyróżnienia od pracowników 
placówki partnerskiej przy ul. Pocztowej 3)

 KRASNYSTAW. Dzieci z Przedszkola nr 5 „Bajeczka” przygotowały piękne listy do 
Świętego Mikołaja. Prace można podziwiać w placówce przy ul. Poniatowskiego 1A

 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Zuzanna Ksepko może już jeździć na łyżwach. 
Odebrała je w placówce partnerskiej przy ul. Parkowej 3

 SŁUPSK. Filip Homerda otrzymał swój wymarzony samochód strażacki. Nagrodę 
odebrał w placówce przy ul. Wojska Polskiego 1

 KĘPNO. Maja Nowak marzyła o gitarze.  
Napisała list do św. Mikołaja i marzenie się 
spełniło. Nagrodę odebrała w placówce partnerskiej 
przy ul. Kilińskiego 9/1

Konkurs Małe Wielkie Marzenia to już tra-
dycyjna zabawa organizowana przez Kasę 

Stefczyka dla najmłodszych, która z roku na 
rok przyciąga coraz więcej młodych uczest-
ników. Już siódmy raz dzieci w dwóch kate-
goriach wiekowych – do 6 lat oraz od 7 do 12 
lat – zgłosiły swoje prace, którymi miały być 
listy do św.  Mikołaja przedstawiające wyma-
rzony prezent. Ich autorom regulamin konkur-
su nie stawiał żadnych ograniczeń i zostawiał 
pełną dowolność tego, jak ma wyglądać ich 
praca. Jedynym ograniczeniem mogła być tylko 
wyobraźnia uczestnika. Podobnie jak w latach 
ubiegłych jury konkursu zostało mile zaskoczo-
ne. O nagrody główne walczyły prace plastyczne 
wykonane kredkami, pastelami, farbami. Były 
także wyklejanki oraz prace łączące różne tech-
niki. Zachwycały małe instalacje i płaskorzeźby. 

Nagrody zostały już przekazane zwycięz-
com. Serdecznie gratulujemy. A oto lista 
laureatów VII edycji konkursu Małe Wiel-
kie Marzenia:

Zwycięzcy w kategorii wiekowej do 6 lat:
Jakub Gwiżdż, Martyna Jamro, Piotr Kaczmarek,
Julia Leśniak, Zofia Szymczak.

Zwycięzcy w kategorii wiekowej 7–12 lat:
Nikola Dzięgielewska, Zuzanna Ksepka, Marta 
Miecznikowska, Maja Nowak, Kacper Rózicki.

Dodatkową nagrodę otrzymali także:
Wiktoria Brożek, Alicja Czaja, Tymon Duma, 
Filip Homerda, Kuba Kamiński, Mikołaj Kusz, 
Olga Miecznikowska, Natalia Płatek, Szymon 
Piotr Smutek, Łukasz Sołtys.
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 ANDRYCHÓW. Aleksandra Handerska odebrała upominek w placówce 
partnerskiej przy ul. Rynek 1, gdzie wcześniej zostawiła list do św. Mikołaja

 KĘTY. Dyplom i upominek za piękną pracę odebrała w placówce przy ul. Rynek 11 
Marta Strzałkowska

 CHORZELE. Siostry Olga i Marta Miecznikowskie odebrały swoje wymarzone 
zabawki w placówce partnerskiej przy pl. Kościuszki 18

 SŁUPSK. Szymon Smutek poprosił św. Mikołaja o wóz strażacki. Wymarzone 
auto odebrał w placówce przy ul. Wojska Polskiego 1

Kredyt Hipoteczny 

Myślisz o zakupie mieszkania? 
Może planujesz budowę lub przebudowę domu?
Kredyt Hipoteczny Sami na Swoim to:

• bezpieczeństwo – dzięki fi nansowaniu 
w polskiej walucie

• niższe oprocentowanie – m.in. za regularny wpływ 
wynagrodzenia

• dogodny okres kredytowania – od 5 do nawet 30 lat

Sami na Swoim

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana stopy 
może nastąpić raz na 6 miesięcy). Do uzyskania kredytu hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych 
wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę. 

kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora) 

RRSO: 5,86%
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 OFERTA

Trwa akcja promocyjna skierowana do seniorów. Warto się nią zainteresować, bo dzięki 
niej można otrzymać 50 zł. Wystarczy spełnić kilka warunków, a jednorazowa nagroda 
znajdzie się na rachunku płatniczym. 

Senior z wpływem

P romocja „Senior z  wpływem” jest de-
dykowana Członkom Kasy Stefczyka, 

którzy otrzymują stałe świadczenie eme-
rytalne, rentowe lub emerytalno-rentowe 
z  krajowego organu emerytalnego lub ren-
towego. Aby otrzymać nagrodę w  wysoko-
ści 50 zł, należy w okresie trwania promocji 
– do 30 kwietnia 2019 r. zgłosić swój udział. 
Można to zrobić w  placówce Kasy Stefczy-
ka lub przez stronę www.kasastefczyka.pl/ 
konkursy/senior. Zgłoszenie polega na poda-
niu swego numeru członkowskiego, 3 ostatnich 
cyfr PESEL oraz aktualnego numeru telefonu. 
Należy także wyrazić zgody określone regula-
minem oraz zaakceptować warunki promocji.

Następnie w ciągu 60 dni od przystąpienia 
do promocji na rachunek płatniczy uczestnika 
w Kasie powinno wpłynąć świadczenie eme-
rytalne lub rentowe z organu emerytalnego 

lub rentowego. Należy jednak pamiętać, że 
Członek przystępujący do promocji nie może 
mieć, w okresie 3 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających dzień zgłoszenia do promo-
cji, zaksięgowanych wpływów z tytułu takiego 
świadczenia. Nowi Członkowie do promocji 
mogą przystąpić już następnego dnia po uzy-
skaniu członkostwa w Kasie.

Po spełnieniu wszystkich warunków promo-
cji uczestnikowi zostanie wypłacona nagroda 
w wysokości 50 zł netto.

Niezależnie od promocji seniorzy, którzy 
wzięli w niej udział, zyskają możliwość korzy-
stania ze wszystkich opcji rachunku płatnicze-
go, na który teraz będzie wpływać ich świad-
czenie. Emeryci i renciści, którzy wezmą udział 
w promocji, zyskają przede wszystkim nagrodę 
50 zł, ale także możliwość wygodnego zarządza-
nia swoimi pieniędzmi dzięki zleceniu wypłaty 

świadczenia emerytalnego bądź rentowego na 
rachunek płatniczy prowadzony w Kasie. Wy-
starczy spróbować, by przekonać się, jakie to 
wygodne. Kiedy pieniądze przekazane poprzez 
właściwy organ rentowy lub emerytalny wpły-
wają na konto, są do dyspozycji Członka Kasy – 
można je wypłacić w oddziale czy bankomacie, 
można dzięki karcie Visa robić zakupy, a przez 
bankowość elektroniczną e-skok lub tradycyjnie 
w placówce Kasy wykonywać przelewy i opłacać 
rachunki. Dzięki temu seniorzy będą mieli wy-
godny i łatwy dostęp do swoich pieniędzy. 

Promocja „Senior z wpływem” trwa od 
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. 
Szczegółowe warunki promocji określa 
regulamin promocji dostępny na stronie 
internetowej www.kasastefczyka.pl oraz 
w placówkach Kasy.
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Działalność Kasy Stefczyka jako instytucji finansowej podlega właściwym 
regulacjom i jest prowadzona na podstawie aktów prawnych, m.in. ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i ustawy Prawo 
spółdzielcze. Poza tym jej działalność, podobnie jak innych SKOK-ów, pod-
lega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz kontroli Krajowej SKOK. 
Ważnym dokumentem regulującym działalność Kasy jest również jej Statut.

Statut Kasy Stefczyka

Jednym z  dokumentów regulujących 
działalność Kasy Stefczyka jest Statut. 
Stanowi on ogół norm określających za-
sady jej funkcjonowania – m.in. zadania, 
strukturę organizacyjną i sposób działa-
nia. W związku z tym, że Kasa Stefczyka 
jest spółdzielnią, tzn. działa wyłącznie 
na rzecz i  w  imieniu swoich Człon-
ków, musi spełniać wymogi określone 
w ustawie Prawo spółdzielcze. Określa 
ona między innymi, jakie kwestie mu-
szą, a  jakie mogą zostać uregulowane 
przez Statut. Muszą się w nim znaleźć 
zapisy określające przedmiot działal-
ności spółdzielni, wysokość wpisowego 
oraz wysokość i  ilość udziałów, które 
Członek obowiązany jest zadeklarować, 
terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki 
niewniesienia udziału w terminie, pra-
wa i obowiązki Członków, zasady i tryb 
przyjmowania Członków, wypowiadania 
członkostwa czy wykreślania i wyklucza-
nia Członków, zasady zwoływania i dzia-
łania organów Kasy, zasady i tryb wyboru 
oraz odwoływania Członków organów 
spółdzielni.

Statut Kasy Stefczyka spełnia warunki 
określone przez prawo. Przede wszystkim 
wskazuje podmiot działalności, a więc 
w szczególności: „gromadzenie środków 
pieniężnych wyłącznie swoich Człon-
ków, udzielanie swoim Członkom poży-
czek i kredytów oraz przeprowadzanie 
na zlecenie swoich Członków rozliczeń 
finansowych”. Statut wskazuje także, 
że Kasa prowadzi działalność społeczną 
i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich 
Członków i ich środowiska. Należy także 
zaznaczyć, że Kasa działa wśród Człon-
ków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji 
Finansowej.

Ponadto poszczególne rozdziały Statu-
tu wskazują sposób nabycia członkostwa 

oraz okoliczności ustania członkostwa, 
a także określają prawa i obowiązki Człon-
ków. W Statucie znajdziemy także obo-
wiązki i zasady działania organów Kasy, 
takich jak: Walne Zgromadzenie (Zebra-
nie Przedstawicieli), Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Zebranie Grup Członkowskich.

Z przystąpieniem do Kasy wiąże się 
także obowiązek wniesienia wpisowe-
go i przynajmniej jednego udziału, tak-
że wpłacenia wkładu członkowskiego. 
Wpisowe wynosi 1 zł, wysokość jednego 

udziału 1 zł, również wkład członkowski 
to minimum 1 zł. Ponadto Członek Kasy 
musi posiadać rachunek płatniczy IKS, na 
którym gromadzone będą oszczędności 
w  określonej zadeklarowanej wysoko-
ści. Przystępując do Kasy, jej Członkowie 
mogą korzystać z całej dostępnej oferty 
finansowej.

Pełny tekst Statutu Kasy Stefczyka do-
stępny jest w każdej jej placówce, a także na 
stronie internetowej  www.kasastefczyka.pl, 
w zakładce Kasa Stefczyka/Akty prawne. 
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K ażdy, kto ubiega się o pożyczkę, szuka ofer-
ty jak najtańszej. Chodzi przecież o to, by 

miesięczne obciążenie z tytułu jej spłaty było 
jak najmniejsze. Jednak należy się zastanowić, 
czy rzeczywiście oferta najtańsza jest najlepsza. 
Może warto siebie i swoich bliskich zabezpie-
czyć przed zdarzeniami, których konsekwencji 
nie możemy teraz przewidzieć. Najłatwiej więc 
zabezpieczyć spłatę długu ubezpieczeniem na 
wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 
np. utraty życia. Ubezpieczenie takie jest roz-
sądnym rozwiązaniem chroniącym bliskich po-
życzkobiorcy, gdyż nie zostawia ich w sytuacji 
konieczności spłaty zaciągniętego przez nas 
zadłużenia w przypadku śmierci. 

Dobrym rozwiązaniem jest proponowane 
przez SALTUS Ubezpieczenia indywidualne 
ubezpieczenie na życie Twój Duet, który może 
stanowić dodatkowe zabezpieczenie do zacią-
gniętej w Kasie Stefczyka pożyczki. Jest to pro-
pozycja, która łączy w sobie dwa zakresy – ubez-
pieczenie na wypadek śmierci pożyczkobiorcy 

oraz ubezpieczenie na wypadek śmierci wsku-
tek nieszczęśliwego wypadku. Pożyczkobiorca, 
który skorzystał z takiej oferty SALTUS Ubez-
pieczenia, otrzymuje gwarancje spłaty pożycz-
ki, gdyż w razie jego śmierci to ubezpieczyciel 
przejmuje na siebie to zobowiązanie.

W przypadku produktu SALTUS  Ubezpieczenia 
ważne jest to, że przystąpić do ubezpieczenia 
może każdy, niezależnie od wieku. Ochrona ubez-
pieczeniowa nie wygasa także nawet wtedy, gdy 
pożyczkobiorca osiągnął określony wiek, np. eme-
rytalny – obejmuje ono ochroną ubezpieczonego 
na ustalony okres spłaty pożyczki. Jeżeli jednak 
pożyczkobiorca swoje zobowiązanie spłacił wcze-
śniej, ubezpieczenie nie musi zostać rozwiązane 
i może być kontynuowane. Co ważne, Twój Duet 
obejmuje nie tylko nowe pożyczki, ale także te 
już trwające. Ochrona natomiast kończy się wraz 
z upływem okresu ubezpieczenia lub w przypad-
ku śmierci pożyczkobiorcy. Maksymalna suma 
ubezpieczenia z tytułu śmierci w ubezpieczeniu 
Twój Duet może wynieść nawet 500 000 zł. 

Ważne jest również, że w przypadku zgonu 
ubezpieczonego formalności dotyczące uposa-
żonych czyli osób, które mogą starać się o wypła-
tę odszkodowania, zostały maksymalnie uprosz-
czone. SALTUS Ubezpieczenia wypłaca należne 
świadczenia w ciągu 30 dni po zajściu zdarzenia. 
Jeśli ubezpieczony nie wskazał uposażonego, 
któremu mają przypaść środki po jego śmierci, 
świadczenie z polisy otrzymuje w pierwszej ko-
lejności małżonek w całości, a w przypadku jego 
braku dzieci i rodzice ubezpieczającego w rów-
nych częściach.

Oferta SALTUS Ubezpieczenia dla pożycz-
kobiorców Twój Duet dostępna jest w pla-
cówkach Kasy Stefczyka. Można z niej sko-
rzystać podczas formalności związanych 
z wnioskowaniem o pożyczkę. Pracownicy 
Kasy wyjaśnią także wszelkie wątpliwości. 
Zapraszamy do placówek Kasy Stefczyka.

Dlaczego warto ubezpieczyć pożyczkę
Pożyczka to jeden z najwygodniejszych sposobów umożliwiających nam 
podreperowanie domowego budżetu, ale także niejednokrotnie jedyna szansa 
na sfinansowanie dużych, drogich zakupów. Mimo że spłata zobowiązania 
jest wliczona w nasze miesięczne wydatki i wydaje nam się, iż wszystko 
mamy ustalone, to jednak musimy brać pod uwagę niespodzianki, jakie 
płata nam los. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze zabezpieczenie spłaty 
przyszłych rat, a takim jest ubezpieczenie spłaty pożyczki.

Pamiętaj!
Pożyczkobiorcy najczęściej kierują 
się złudnym przekonaniem, że skoro 
w momencie zaciągania pożyczki mają 
dobrą sytuację materialną, posadę 
o stabilnych dochodach i cieszą się do-
brym zdrowiem , to nie muszą kupować 
dodatkowego ubezpieczenia. Nie biorą 
jednak pod uwagę, że nie są w stanie 
przewidzieć wszystkiego. Śmierć po-
życzkobiorcy to nie tylko tragedia dla 
rodziny, ale i kłopot związany ze spłatą 
zobowiązania, jeśli nie zostało ono 
dodatkowo zabezpieczone.
Ubezpieczeniem spłaty pożyczki po-
winni zainteresować się szczególnie ci, 
których domowy budżet jest na granicy 
zdolności finansowej. To znaczy, że jeśli 
po odliczeniu wszelkich kosztów, jakie 
ponosi się na swoje utrzymanie i spłatę 
zobowiązań, pozostanie miesięcznie 
niewiele środków. Oszczędność kilku 
złotych może być krótkotrwała – 
zawsze trzeba się liczyć z nieprzewi-
dzianymi okolicznościami, które mogą 
wpędzić rodzinę w duże kłopoty.
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Chcą najwyraźniej powrotu i szansy na ponowne 
podniesienie wieku emerytalnego, likwidacji 

programu 500+, ponownego zamrożenia płac 
w sferze budżetowej zamiast 7-proc. wzrostu, 
całkowitej likwidacji walki z korupcją, choćby 

poprzez likwidację CBA.

Chcą najwyraźniej powrotu 
i szansy na ponowne podnie-

sienie wieku emerytalnego, tym 
razem pewnie już nawet nie do 67 
lat, ale może nawet 70 lat, likwi-
dacji programu 500+, ponownego 
zamrożenia płac w sferze budżeto-
wej zamiast 7-proc. wzrostu, cał-
kowitej likwidacji walki z korupcją, 
choćby poprzez likwidację CBA. 
Chodzi o  to, żeby już nigdy tak 
„szlachetni i kryształowi ludzie” 
jak poseł PO Stanisław Gawłowski 
nie trafiali do aresztu, a tacy wy-
bitni jak poseł Sławomir Neuman 
nie musieli przerywać konferencji, 
żeby łaskawie pofatygować się do 
prokuratury w sprawie postawie-
nia zarzutów. Po co nam właści-
wie sędziowie w koszulkach z na-
pisem „Konstytucja” – skoro to 
zwykła opozycja. Po co program 
„Dobry Start” – 300 plus, skoro 
są Jugendamty i  europosłanka 
PO Julia Pitera. Po co nam polskie 
media, skoro są TVN, Newsweek, 
Fakt czy RMF. Po co nam Baltic 

Pipe, skoro ma być Nord Stream 2, 
a Niemcy gwarantują, że to tylko 
biznes, a nie polityka. Po co nam 
wielkie lotnisko CPK, skoro mamy 
lotnisko w Berlinie. Po co polski 
złoty, skoro można mieć euro. 
Po co nam Łuk Triumfalny Bitwy 
Warszawskiej, skoro możemy mieć 
pomnik „Bolesława” Wałęsy. Po co 
nam Via Carpatia, skoro idąc za 
klasykiem – ministrem rządu PO 

Władysławem Karpińskim – moż-
na po prostu ogłosić: „ch… z tą Pol-
ską Wschodnią”. 

Wydaje się, że już wkrótce wło-
darze dużych miast, w  których 
wygrały PO i KO (Łódź, Warszawa, 
Wrocław, Gdańsk czy Poznań), 
„nagrodzą” swoich wielkomiej-
skich, europejskich wyborców gi-
gantycznymi podwyżkami wszyst-
kiego, co się da: wody, wywozu 
śmieci, cen komunikacji, parkowa-
nia, a nawet podatku od nierucho-
mości i czynszów komunalnych. 
Cierp teraz ciało, jeśliś chciało. 
W końcu wyborczy głos zawsze 
ma swoje konsekwencje. Niewy-
kluczone, że wielu wyborców PO, 
.N, PSL i KO już zatęskniło za nie-
ograniczonym przyjmowaniem 
muzułmańskich imigrantów, za 
likwidacją kopalń, bezkarnym ra-
bunkiem dochodów podatkowych 
(nie tylko VAT-u) i za cotygodnio-
wym „harataniem w gałę” rządzą-
cych. Za obradami szefów komisji 
sejmowych na cmentarzu czy 

negocjacjami ministrów z wydaw-
cami prasy nocną porą przy śmiet-
niku. Po co znów się narobić, ryzy-
kować w biznesie narkotycznym, 
skoro znów będzie można bez-
piecznie i bezkarnie robić w wap-
nie, prętach stalowych, lewych 
fakturach i karuzelach podatko-
wych. Po co Polakom wzrost PKB 
ponad 5 proc., skoro była „zielona 
wyspa” przy 1,5-proc. wzroście 

gospodarczym. Przecież było 
tak pięknie, przyjemnie, leniwie 
i europejsko. I komu to przeszka-
dzało? Przecież, drogi wyborco, 
zawsze „można zamiast sobie po-
lepszyć, można sobie popieprzyć”, 
to uroki tzw. liberalnej demokracji. 
Pytanie tylko, czy obecna władza 
ma w tym scenariuszu przybliżać 
jego realność, czy przykładać rękę 
np. do podwyżek energii nawet 
z rekompensatą, choć to wina wie-
loletnich zaniedbań poprzednich 
rządów? Czy warto nadal przesu-
wać się do wyborczego środka, by 
obłaskawiać liberalno-centrowego 
kotka, który może się okazać głod-
nym i bezideowym krokodylem?

Po co potwierdzać syndrom 
sztokholmski i odwiedzać gremial-
nie studia TVN, RMF czy TOK FM? 
Po co nagłaśniać każdą kabotyń-
ską wypowiedź przedstawiciela 
totalnej opozycji czy kosmiczne 
idiotyzmy, wypowiadane przez 
Lecha Wałęsę, Agnieszkę Holland 
czy pożal się Boże pisarki pokro-
ju Marii Nurowskiej czy Manueli 
Gretkowskiej? Po co ciągle się tłu-
maczyć, przepraszać, wychodzić 
na przeciw i stosować się z naj-
większą powagą do każdej, nawet 
bezprawnej decyzji KE i TSUE? Po 

co łamać głowę, jak naprawić pol-
skie państwo, gdy każdy, kto mu 
skutecznie szkodzi, może zostać 
„Królem Europy”, jak choćby były 
premier Donald Tusk? To pytania 
retoryczne, ale jakże aktualne, sza-
nowni wyborcy.

JANUSZ SZEWCZAK 
Źródło: wpolityce.pl

Po co ma być lepiej za PiS,
skoro za PO i KO może być gorzej i drożej
Po co Polska dumna i ambitna, jak może być znów uległa i okradana? Wydaje 
się, że wielu Polakom, którym niemieckie media od Axela, wraz z GW i TVN, 
skutecznie już wyprały mózgi, coraz bardziej tęsknią do powrotu starej władzy, 
dziś totalnej opozycji.
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Janusz Szewczak
Prawnik, specjalista z zakresu finansów, 
prawa finansowego, bankowości 
i makroekonomii, a także analityk 
gospodarczy i znany publicysta 
ekonomiczny. Był ekspertem i doradcą 
sejmowych komisji śledczych 
do spraw prywatyzacji PZU oraz 
prywatyzacji banków. Nieugięty krytyk 
procesu prywatyzacji systemu bankowego 
w Polsce. Wykłada na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
i Wyższej Szkoły Ekonomiczno-
Informatycznej. Autor licznych opinii 
i ekspertyz gospodarczych. Były główny 
ekonomista SKOK-ów, obecnie poseł na 
Sejm RP.
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Prezydent Rafał Trzaskowski 
postanowił najwyraźniej stać 

się jednym z frontmanów antypi-
su. Bo całą swoją energię postano-
wił spożytkować na podważanie 
polityki obozu rządzącego – we 
wszystkich jej wymiarach, a ostat-
nio w społecznym i historycznym. 
To zaskakujące, jak wiele w tym 
nieprzesadnie przecież wielkim 
człowieku mieści się jadu i zło-
ści. Nawet – co można uznać za 
symboliczne – Monika Jaruzelska, 
która jest radną Warszawy, potra-
fiła wykazać się klasą, głosując 
przeciw obniżce bonifikat oraz 
wstrzymując się od głosu w spra-
wie rekomunizacji ulic. A przecież 

ona akurat, zwłaszcza w tej ostat-
niej kwestii, mogła zachować się 
inaczej i nikt specjalnie nie dzi-
wiłby się temu.

W ciągu swojego bardzo krót-
kiego urzędowania Rafał Trza-
skowski i jego ekipa zdążyli już:

– przywrócić komunistyczne 
nazwy ulic,

– zagrozić usunięciem pomnika 
smoleńskiego i wojną o odbudowę 
Pałacu Saskiego,

– dotkliwie podwyższyć opłaty 
za przekształcenie użytkowania 
wieczystego,

– sprzeciwić się „obrzędom reli-
gijnym” podczas świąt Bożego Na-
rodzenia w instytucjach miejskich.

Wkrótce można też spodziewać 
się kolejnych wysokich pod-
wyżek, za śmieci i komunikację 
miejską. Na osłodę – w  ramach 
podwyższania jakości tej komu-
nikacji – prezydent Trzaskowski 
pozostawił warszawiakom Tram-
waj Różnorodności, który będzie 
szerzył na ulicach idee tolerancji.

Odłogiem leżą – czy zostały już 
całkiem porzucone – obietnice 
walki ze smogiem, budowy no-

wych obiektów sportowych oraz 
rozwiązania problemu z miejskimi 
śmieciami, które nieodbierane na 
czas zalegają na podwórkach i uli-
cach. Nie ma też chyba szans na 
ochronę miejskich bazarków, gdzie 
można było tanio kupić żywność – 
chętne na te tereny są liczne firmy 
deweloperskie. Pozostaje jeszcze 
tylko czekać na powrót do od-
dawania kamienic przez eki-
pę Trzaskowskiego. To zresztą 

bardzo prawdopodobne, stosunek 
polityków stołecznej PO do wy-
borców nie zmienił się bowiem 
ani o jotę od chwili, gdy ich partia 
utraciła władzę w Polsce w 2015 
roku. Hołota nie liczy się, hołotę 
można oszukać, naobiecywać jej 
gruszek na wierzbie, a potem się 
ze wszystkiego wycofać, nawet bez 
zadawania sobie trudu wyjaśniania 
czegokolwiek.

Tak też było z  bonifikatami. 
Zniżki w wysokości 98 proc. prze-
szły w Radzie Warszawy głosami 
PO oraz PiS. Tyle, że było to przed 
wyborami samorządowymi. Dziś 
radni PO naprawili – jak to ele-
gancko ujął wiceprezydent miasta 
Paweł Rabiej – „błąd rozdawnictwa” 
i zmniejszyli bonifikaty do 10–60 
proc., w  zależności od terminu 
spłaty (w trakcie głosowania w Ra-
dzie Warszawy prezydent Trza-
skowski był oczywiście nieobecny, 
wybrał się bowiem na zjazd euro-
pejskiej chadecji EPP). Ktoś powie, 
że budżet miasta nie jest z gumy. 
W porządku, ale czy radni PO nie 
wiedzieli o tym w październiku, gdy 
radośnie głosowali za dużą obniż-
ką? Nie da się tego wytłumaczyć 
inaczej niż haniebnym wykiwa-
niem mieszkańców. I nawet nie 

da się zwalić dziury budżetowej na 
PiS, bo to przecież PO rządzi War-
szawą od dwunastu lat i jest odpo-
wiedzialna za finanse miasta.

Dlatego gdyby PO wygrała wy-
bory parlamentarne w przyszłym 
roku, to zapewne natychmiast 
zlikwidowałaby większość pro-
gramów społecznych rządu, ze 
sztandarowym 500+ na czele, i uza-
sadniłaby te cięcia końcem „pisow-
skiego rozdawnictwa”. Nawet jeśli 
dziś politycy PO kręcą wokół 500+ 
i tłumaczą, że chodzi im jedynie 
o „modyfikację” programu, to po 
wyborach samorządowych widać, 
że są kompletnie niewiarygodni. 
Warto więc uważnie śledzić, co się 
dzieje w Warszawie, bo stolica jest 
poligonem antypisu przed po-
wrotem do władzy w 2019 roku. 
Jeszcze jest czas, aby zatrzymać to 
szaleństwo.

KONRAD KOŁODZIEJSKI 
Źródło: wpolityce.pl

AKTUALIZACJA: 20 grudnia 2018 r. 
warszawscy rajcy przywrócili 
98-procentowe bonifikaty przy 
opłacie za przekształcenie użytko-
wania wieczystego w prawo wła-
sności gruntu.
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Błąd rozdawnictwa? 
Patrzcie uważnie na rządy PO w Warszawie. 
Bo wkrótce to samo może czekać całą 
Polskę. PO nie będzie popełniać błędu 
rozdawnictwa, gdy wygra wybory. Na 
razie wygrała je w Warszawie, dlatego 
natychmiast wycofała się z wysokiej 
bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania 
wieczystego we własność. Można się 
spodziewać, że podobny los – w przypadku 
zwycięstwa antypisu – czeka całą Polskę. 
Obniżka wieku emerytalnego? Program 
500 plus? Kochani, zapomnijcie o tym.

Gdyby PO wygrała wybory parlamentarne 
w przyszłym roku, to zapewne natychmiast 

zlikwidowałaby większość programów 
społecznych rządu.

Konrad Kołodziejski
Publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl. 
Wcześniej pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku”, 
„Życiu” oraz w „Nowym Państwie”.
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 Kraje tzw. nowej Unii wyglądają 
na wzorcowe pod każdym względem: 

swobód obywatelskich, niskiego 
bezrobocia i coraz lepszej sytuacji 

w finansach publicznych.

P rezydent Macron i rząd wy-
cofali się już z podwyżek cen 

paliw, które miały zostać wpro-
wadzone od początku (co było 
jedną z  przyczyn protestu), ale 
protestujący sformułowali nowe 
postulaty i teraz chcą już odejścia 
rządu i prezydenta.

Francja pogrąża się w  coraz 
większym chaosie, końca prote-
stów nie widać, poza tym ten kraj 
ma poważne problemy gospodar-
cze (zaledwie symboliczny wzrost 
PKB) coraz większe kłopoty w fi-
nansach publicznych (wysoki de-
ficyt sięgający 3 proc. PKB i dług 
publiczny sięgający 100 proc. 
PKB) i coraz bardziej rosnące bez-
robocie szczególnie wśród ludzi 

młodych. Poparcie dla prezyden-
ta Macrona od wyborów w kwiet-
niu 2017 spadło już do blisko 20 
proc., a jeżeli protesty będą się 
przedłużać i będą jeszcze gwał-
towniejsze, będzie jeszcze niższe.

Trochę inny charakter pro-
blemów ma nowy rząd włoski, 
który wszedł w  bardzo mocny 
konflikt z  Komisją Europejską 
na tle projektu budżetu, jaki 
przygotował na rok 2019. Przy-
pomnijmy tylko, że na początku 
listopada rząd premiera Giuseppe 
Contego przyjął projekt budżetu 
państwa z deficytem na poziomie 
2,4 proc. PKB, wyższym niż wcze-
śniej planowano (poprzedni rząd 
zobowiązał się, że deficyt ten 
nie będzie wyższy niż 0,8 proc. 
PKB). Zwiększenie deficytu wy-
nika między innymi z obniżenia 

podatku dla osób samozatrud-
nionych do poziomu 15  proc., 
ale przede wszystkim z powodu 
wprowadzenia podstawowe-
go dochodu gwarantowanego 
w wysokości 780 euro dla osób 
najuboższych i bezrobotnych, co 
ma kosztować około 10 mld euro 
rocznie, a co zdaniem rządzących 
ma wpłynąć na rozruszanie ko-
niunktury. Należy przy tej okazji 
przypomnieć, że Włochy już 
obecnie mają dług publiczny na 
poziomie ok. 130 proc. PKB (już 
ponad 2 biliony euro) i według 
prognoz w najbliższych latach ta 
relacja nie ulegnie obniżeniu, co 
oznacza rosnące w budżecie wy-
datki na koszty jego obsługi.

Komisja Europejska ten pro-
jekt odrzuciła i wezwała do jego 
korekty, strasząc Włochy konse-
kwencjami finansowymi. KE roz-
poczęła spór z Włochami, dlatego 
że poprzedni rząd zadeklarował 
zmniejszanie deficytu budżeto-
wego w roku 2019 do 0,8 proc. 
PKB, nowy rząd uważa natomiast, 
że dodatkowe wydatki inwesty-
cyjne i o charakterze społecznym 
rozruszają gospodarkę tego kraju.

Rząd włoski ustami premiera 
Contiego odrzucił stanowisko 
Komisji. Stwierdził on wprost, 
że „nie ma żadnego planu awa-
ryjnego” i  ten projekt budżetu 
zostanie uchwalony we włoskim 
parlamencie i będzie realizowa-
ny w przyszłym roku. Wszystko 
więc wskazuje na to, że nie na-
leży się spodziewać znacząco 

zmienionego przedłożenia bu-
dżetowego przez włoski rząd, 
a KE chcąc wyjść z twarzą z tego 
sporu, będzie musiała jakoś zare-
agować na tę sytuację.

Przypomnijmy, że Włochy to 
trzecia pod względem znaczenia 
gospodarka unijna (po wyjściu 
W. Brytanii), więc perturbacje 
budżetowe tego kraju i konflikt 
z KE mogą spowodować wstrzą-
sy, których skutki są trudne do 
wyobrażenia, zarówno dla kra-
jów strefy euro, jak i całej Unii 
Europejskiej.

Jeżeli dodamy do tego, że po 
jesiennych wyborach w Szwecji 
mamy swoisty klincz parlamen-
tarny (obecny rząd socjalistów 
jest już rządem mniejszościowym 
i tylko administruje krajem), nie 
jest jasne, co dalej z  brexitem 
(wygląda na to, że projekt umo-
wy upadnie w brytyjskim parla-
mencie), a właśnie w tych dniach 
upadł rząd w Belgii, na tle sporu 
o  podpisanie deklaracji ONZ 
w sprawie imigracji, to wyraźnie 

widać, że w dużej części krajów 
starej Unii pogłębia się kryzys 
rządzenia.

Rządy, które nie dają sobie 
rady w sprawach wewnętrznych, 
coraz częściej próbując „uciekać 
do przodu”, ogłaszają reformy, 
które należy wprowadzić w Unii 
Europejskiej, ale te ich propozy-
cje mają raczej charakter desta-
bilizujący cały unijny organizm 
(choćby wcześniejszy mechanizm 
przymusowej relokacji imigran-
tów czy niedawna dyrektywa 
o pracownikach delegowanych).

Europa tzw. pierwszej prędko-
ści pogrąża się w coraz większym 
kryzysie i na tym tle kraje tzw. 
nowej Unii wyglądają na wzorco-
we pod każdym względem: jako-
ści demokracji, swobód obywa-
telskich, szybko rozwijających się 
gospodarek, niskiego bezrobocia 
i coraz lepszej sytuacji w finan-
sach publicznych.

ZBIGNIEW KUŹMIUK 
Źródło: wpolityce.pl

Zbigniew Kuźmiuk
Dr nauk ekonomicznych, poseł na Sejm RP obecnej kadencji, 
poseł do PE w latach 2004-2009 i od roku 2014, wcześniej 
marszałek województwa mazowieckiego, radny 
województwa mazowieckiego, minister-szef Rządowego 
Centrum Studiów Strategicznych, wojewoda radomski, 
nauczyciel akademicki Politechniki Radomskiej, promotor 
wielu prac magisterskich i licencjackich.

Europa tzw. pierwszej prędkości
pogrąża się w coraz większym kryzysie
Od listopada obserwujemy coraz bardziej dramatyczne starcia protestujących (tzw. żółtych 
kamizelek) z policją na ulicach większości francuskich miast. Nasilają się aresztowania. Po obu 
stronach jest coraz więcej rannych.
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T ak gorszącej sytuacji jeszcze w Polsce nie było. Zdemora-
lizowani i pozbawieni hamulców sędziowie, szczególnie 

reprezentanci władz sądowniczych, sabotują postanowie-
nia władz wykonawczych, drwią sobie z parlamentu i jaw-
nie obnoszą się ze swoją nietykalnością. Pora zatem, aby 
bliżej przyjrzeć się tej nadzwyczajnej kaście i podjąć trud 
zastanowienia się nad tym, co doprowadziło do takiej de-
moralizacji i poczucia bezkarności ze strony sędziów i ich 
reprezentantów.

Jak to się rodziło?
Głównym zadaniem bolszewickich najeźdźców było wtło-
czenie nowych „komunistycznych zasad” do niechętnych 
polskich głów. W tym celu wymieniono elity w każdej nie-
omal dziedzinie życia. Miejsce prawdziwych dawnych auto-
rytetów zajęli zdrajcy i osoby z marginesu społecznego. Na 
przyspieszonych kursach, tzw. duraczówkach kształcone 
były nowe kadry wymiaru sprawiedliwości. Dawni fornale, 
menty, zdrajcy i renegaci obejmowali kluczowe stanowiska 
w organach „wymiaru sprawiedliwości” PRL.

Sądzili tak, jak życzyli sobie tego sowieci i partia bolsze-
wicka. Zamordowali kwiat polskiej inteligencji, patriotów 
i ludzi niepodległych. Na posiewie tej bezkarnie rozlanej 
krwi wschodziły kariery takich luminarzy jak Stefan Mich-
nik czy Helena Wolińska. Tak tworzyła się elita wymiaru 
sprawiedliwości, tak też dobierano ludzi, którzy odpowia-
dali za kształcenie i myślenie tej grupy ludzi. Nie ma bardziej 
skomunizowanej i zniszczonej przez PRL grupy zawodowej. 
Nawet dziennikarze w tym czasie znajdowali sobie przy-
zwoite dziedziny, w których nie musieli notorycznie kłamać 
i łamać ludzkich sumień. Sędziowie najpierw mieli krew na 
rękach, a potem – już z nobliwie upozowanymi minami, za-
częli pouczać całe społeczeństwo o tym jak ma żyć i jakie ma 
być polskie poczucie sprawiedliwości.

Na uniwersytetach, gdzie kształcono prawników, pano-
wała szczególna selekcja – nie mógł się prześlizgnąć żaden 
niekomunistycznie myślący intelektualista. Kariery zatem 
robili tam konformiści, miernoty i ludzie całkowicie uza-
leżnieni od komunistycznej władzy, często tajni współpra-
cownicy komunistycznych służb specjalnych. Do wyjątków 
należał wspaniały profesor Władysław Mącior, który nie 
obawiał się piętnować imbecylizmu jednego z wiodących 
wówczas autorytetów prawnych, niejakiego Buchały. Zu-
pełnie inną postawę miał wówczas członek PZPR, dziś 
uchodzący za prawniczy autorytet, wyjątkowo służalczy 
Zbigniew Ćwiąkalski.

Jak – po przejściu z epoki PRL do epoki Republiki Okrą-
głego Stołu – sądzili wykształceni przez takie miernoty sę-
dziowie? Opowiem na swoim przykładzie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych stanąłem przez 
„wysokim sądem” pod zarzutem zniesławienia jednego 
ze sprawców słynnej wówczas afery związanej z firmą 
„Bioferm”. Ordynarna piramida finansowa pozbawiła 
kilka tysięcy osób równowartości ponad dwudziestu mi-
lionów dolarów. Wraz z piszącym wówczas ze mną współ-
autorem stanęliśmy przed sądem i przedstawiliśmy liczne 
grono świadków potwierdzających prawdziwość tego, co 
napisaliśmy. Nikt nie podważył naszych argumentów, tak 
więc na koniec postępowania… zostaliśmy skazani. Sen-
tencja wyroku brzmiała mniej więcej tak: intencją postę-
powania było stwierdzenie, czy oskarżeni mieli intencję 
zniesławienia, zatem nie chodziło o ustalenie faktów, ale 
intencji, i sąd orzeka, że oskarżeni mieli intencję znie-
sławienia… i tak dalej. Przyzwoita pani adwokat, która 
wtedy mnie broniła, po prostu zrezygnowała z dalszego 
uprawiania swojego zawodu. Sędzia, który wtedy wyda-
wał wyrok (na korzyść byłego współpracownika komuni-
stycznego wywiadu), orzeka do dziś.

Krzepnięcie błota
W czasie całej epoki PRL sędziowie byli traktowani w spo-
sób szczególny. Przysługiwały im rozmaite przywileje, byli 
preferowani finansowo i prestiżowo. Równolegle trwała 
wytężona kontrola, aby do tego środowiska nie trafiały 
„osoby podejrzane”, czyli takie, które nie dawały gwarancji 
stosowania „marksistowskich reguł pojmowania prawa”. 
Kolejne pokolenia sędziów miały coraz lepiej wdrukowane 
reguły sądzenia, myślenia i postępowania. Jednocześnie 
rosło w tym środowisku przekonanie o własnej wyjątko-
wości i nietykalności. Władza płaciła bowiem za służalczość 
mnożeniem coraz to nowych przywilejów. Komuniści do-
brze wiedzieli, że zapewnienie sobie supremacji w sądach 
stanowi istotną gwarancję nienaruszalności ich władzy. 
W epoce Republiki Okrągłego Stołu dla niepoznaki nazwa-
nej Trzecią Rzeczpospolitą sytuacja ta nie uległa zmianie. 
Nietykalni dla sądów byli nie tylko zbrodniarze tacy jak 
Jaruzelski czy Kiszczak, ale nawet w wypadku, gdy dawny 
członek pezetperowskiej nomenklatury popełniał prze-
stępstwo, był on sądzony w zupełnie innym „klimacie” niż 
zwykły obywatel. Nietykalność środowiska sędziowskiego 
była jednym z najważniejszych – choć niepisanych – rezul-
tatów prawdziwych umów zawartych przy okrągłym stole. 
Rodzinne klany sędziowskie i wychowankowie wydziałów 
prawa, zdominowanych przez postkomunistów i ich poput-
czików, dopełniały to środowisko poprawnie ukształtowa-
nym narybkiem. W polskim systemie wymiaru sprawiedli-
wości nigdy nie było mowy o żadnej dekomunizacji. Tuzy 
sędziowskiego środowiska milcząco uznały, że do kasty 
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Czy sędziowie mogą stać się niebezpieczni dla państwa? To właściwie pyta-
nie retoryczne. Już się stali. Donoszenie na Polskę do instytucji europejskich, 
ferowanie niesprawiedliwych i skrajnie upolitycznionych wyroków oraz jawny 
i bezczelny rokosz przeciwko organom państwa pokazują, że ta kasta całko-
wicie wyrwała się spod demokratycznej kontroli i rości sobie urojone preten-
sje do tego, aby prawo stanowić, interpretować, wykonywać.

Trąd w Pałacu Sprawiedliwości
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niedotykalnych – obok komunistycznej nomen-
klatury i służb specjalnych – dokooptowani zo-
stali przedstawiciele tzw. realistycznej opozycji 
spod skrzydeł Kuronia, Michnika i Geremka. Im – 
w sposób naturalny – też zaczęły przysługiwać 
niepisane, ale jak najbardziej realne przywileje.

Dziś wydziały prawa największych uniwer-
sytetów stanowią prawdziwą „wylęgarnię” 
 KOD-u i „obrońców konstytucji”. Najbardziej 
obrzydliwe jest jednak to, że tzw. autorytety tego 
środowiska legitymizują zasadę praktycznej 
nierówności wobec prawa. Osoby opowiadają-
ce się za reformą polskiego systemu wymiaru 
sprawiedliwości są – także sądowo – zwalczane 
i poddawane represjom, podczas gdy członko-
wie opisanego wyżej „środowiska” traktowani 
są z porażającą wręcz łagodnością. Przykładów 
na takie postawy polskich sądów można mno-
żyć. Zwykły obywatel za potrącenie pieszego na 
przejściu traktowany jest jak kryminalista i wę-
druje do więzienia, podczas gdy np. redaktor Piotr 
Najsztub, który potrącił człowieka na pasach, nie 
miał prawa jazdy i ważnych badań pojazdu, po-
zostaje praktycznie bezkarny. Niezbyt dotkliwe 
sankcje, jakim został poddany, wywołują jedynie 
uśmiech politowania.

Próba zreformowania wymiaru sprawiedli-
wości wywołała – wśród prominentów kasty sę-
dziowskiej – takie oburzenie, że nie zawahali się 
donieść na Polskę do wszelkich instytucji między-

narodowych. Zarzuty o zdradę są tu jednak nie-
trafione, bowiem ludzie ci nie mają nic wspólnego 
z etosem, który tradycyjnie uznajemy za polskość.

Studium przypadku
Pisząc te – przykre przyznam – wnioski dotyczące 
walki o naprawę wymiaru sprawiedliwości w na-
szym kraju mam świadomość, że czynię rzecz ry-
zykowną, która odbije się na moim portfelu.

Jest to tym bardziej zadziwiające, że nawet 
pobieżny opis stanu polskiego wymiaru sprawie-
dliwości daje nieprzyjemne wnioski. Jesteśmy 
krajem, w którym jest największa ilość sędziów 
przypadających na statystycznego obywatela 
w Europie, mamy jednocześnie długotrwałe postę-
powania, których przewlekłość także sytuuje nas 
w ogonie państw europejskich. Sądy sądzą długo, 
niesprawiedliwie i niechlujnie. Często sędziemu 
nie chce się nawet dobrze przeczytać akt sprawy.

W podobnych sprawach zapadają w Polsce 
krańcowo rozbieżne wyroki i nikt nawet się z tego 
nie tłumaczy. Po prostu oni mogą więcej, i tyle. 
Trójpodział władzy, konstytucja to tylko czcze 
argumenty, które używane są do zasłonięcia 

bezczelnej obrony swoich przywilejów przez 
wywleczoną prosto z PRL kastę.

„Jakości” działania polskiego wymiaru spra-
wiedliwości doświadczam w ostatnim czasie 
w sposób dziwnie zwielokrotniony. Najpierw 
w Krakowie (gdzie Ćwiąkalski ma największe 

wpływy) odbywa się zaoczny proces rodziny 
Kulczyków przeciwko mnie. Oczywiście inte-
resy kulczykostwa reprezentuje towarzysz Zbi-
gniew Ćwiąkalski. Sprawy toczą się bez mojego 
udziału. Przyznam, że z mojej winy, bowiem nie 
odbieram powiadomień – po prostu bardzo długo 
przebywam na wyjazdach poza miejscem swoje-
go zameldowania. 

W pierwszej instancji zostaje mi zasądzone 20 
tysięcy, to jednak nie satysfakcjonuje Ćwiąkal-
skiego i kulczykostwa. Apelują i ostatecznie sąd 
apelacyjny w Krakowie skazuje mnie na prawie 50 
tysięcy grzywny za rzekome zniesławienie Jana 
Kulczyka nieboszczyka.

Potem pani R., pieniaczka, która dziesiątkami 
wytacza procesy o wszystko, jeden raz… wygry-
wa. W procesie przeciwko krakowskiej TVP. Ja 
dostaję karę finansową, bowiem w czasie, któ-
rego dotyczą roszczenia pani R. byłem dyrekto-
rem krakowskiego ośrodka telewizyjnego. Nie 
zostaje ukarany szef serwisu „Kronika”, gdzie 
ukazał się inkryminowany materiał. Zostaję uka-
rany ja i znów muszę płacić karę grzywny. Racje 
pani R. są wątłe i bezsensowne, nie przeszkadza 

to jednak sądowi – w tym wypadku – skazywać 
Gadowskiego.

W tym samym czasie dochodzą do mnie: po-
zew z koncernu Ringier Axel Springer (o ochronę 
dóbr osobistych koncernu). Sprawa też miała to-
czyć się zaocznie, ale tym razem dowiedziałem 
się o terminie rozprawy i stawiłem się na niej. Nie 
odbyła się, bo tłum ludzi mnie popierających na-
pędził warszawskiemu sądowi strachu. 

Teraz dochodzi do mnie zapowiedź pozwu jaki 
chce skierować przeciwko mnie Fundacja Otwar-
ty Dialog, Bartosz Kramek i Ludmiła Kozłowska. 
Tu także zamierzam pilnować stawiennictwa, 
a więc nie pójdzie sądowi tak łatwo.

Wnosząc z tej nawały spraw sądowych widzę, 
że wymiar sprawiedliwości postanowił, dostęp-
nymi sobie metodami, wykończyć zwolenników 
reformy sądownictwa, tak aby cała reszta nawet 
nie odważyła się pomyśleć o możliwości prze-
mian w polskich sądach.

Czy jest nadzieja?
Jeżeli polski rząd będzie się cofał, to – już nie-
bawem – profesor Gersdorf i jej podobni będą 
sprawowali faktyczne rządy w naszym kraju. 
Nie przeszkadza im paradowanie w koszulkach 
z napisami „Konstytucja” i mieszanie się w sfe-
ry, gdzie sędziowie nie powinni wpychać swoich 
nosów. Oni uznali, że wraz z ustępstwami wobec 
tendencyjnych orzeczeń Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości nadszedł ich czas i mogą 
jednocześnie tworzyć sobie prawo, wykonywać 
je i orzekać o jego zgodności z konstytucją.

Kolejne ustępstwa rządu jeszcze bardziej roz-
zuchwalą nietykalną, postkomunistyczną kastę. 
Takie postępowanie prowadzi także do anarchi-
zowania całego państwa. Jeśli tego się nie zatrzy-
ma, to w niedługim czasie będziemy żyli w kraju 
bliźniaczo podobnym do PRL-u, gdzie kasta 
nadzwyczajna będzie miała decydujący głos we 
wszystkich dziedzinach naszego życia.
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Sędziowie najpierw mieli krew na rękach, 
a potem – już z nobliwie upozowanymi minami – 

zaczęli pouczać całe społeczeństwo o tym, jak ma żyć 
i jakie ma być polskie poczucie sprawiedliwości.
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 HISTORIA

Fałszerstwa dyplomaty
uratowały setki ludzi

 Urzędujący podczas II wojny 
światowej w Szwajcarii polski 

konsul Konstanty Rokicki wystawił 
dla ok. 2 tys. Żydów paszporty 

państw południowoamerykańskich, 
które pomagały przeżyć niemieckie 

ludobójstwo.

T ak w rozmowie z Polskim Radiem o działal-
ności „grupy berneńskiej” opowiadał obec-

ny ambasador Polski w Szwajcarii dr Jakub Ku-
moch. Urzędujący podczas II wojny światowej 
w Szwajcarii polski konsul Konstanty Rokicki 
wystawił dla ok. 2 tys. Żydów paszporty państw 
południowoamerykańskich, które pomagały 
przeżyć niemieckie ludobójstwo. Przez kilka-
dziesiąt lat pozostawał jednak w niepamięci. 
Zespół ludzi związanych z ratowaniem Żydów 
przez polskich dyplomatów łączono z postacią 
Aleksandra Ładosia – szefa poselstwa w Bernie. 
Słusznie zresztą, bo przecież on koordynował 
całą akcję. Niemniej o roli Rokickiego prze-
konano się dopiero 70 lat po wojnie, kiedy 
w londyńskim archiwum odnaleziono list 
dziękczynny od środowisk żydowskich, 
wymieniający nazwisko i zasługi konsula.

Konstanty urodził się w  rodzinie Józefa 
i Konstancji z domu Pawełkiewicz. Jako pod-
porucznik kawalerii uczestniczył w  wojnie 
polsko-bolszewickiej. Dwukrotnie odznaczo-
ny za waleczność, w 1934 r. został zakwalifiko-
wany jako oficer rezerwy do I Pułku Strzelców 
Konnych. 17 sierpnia 1936 r. Rokicki zawarł 
małżeństwo z Marią z domu Goldman. Miał 
z nią córkę, Wandę Rokicką, późniejszą pra-
cownicę ONZ w Genewie. W 1931 r. wstąpił 
do służby konsularnej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. W latach 1932–1933 był pracow-
nikiem kontraktowym konsulatu RP w Mińsku, 
w latach 1934–1936 wicekonsulem w Rydze, 
a w latach 1936–1938 pracownikiem kontrak-
towym poselstwa RP w Kairze. Od 1939 do 1945 
r. był wicekonsulem Polski w Bernie.

W latach 1941–1944 wypisał ręcznie, przy 
pomocy swojego współpracownika Juliusza 
Kühla, kilka tysięcy paszportów Republiki 
Paragwaju, które następnie szmuglowane 
były do gett okupowanej Polski i ratowały 
ich żydowskich posiadaczy przed wywózką 
do obozów zagłady. Paszporty Paragwaju, 
w odróżnieniu od paszportów innych państw 
Ameryki Łacińskiej, miały szczególną war-
tość, ponieważ kraj ten – pod naciskiem 
Polski i Stolicy Apostolskiej – tymczasowo 
uznał formalnie ich ważność. Pieniądze na 
przekupywanie konsula honorowego Paragwa-
ju, berneńskiego notariusza Rudolfa Hüglego, 
pochodziły ze zbiórek organizowanych przez 
amerykańskich i szwajcarskich Żydów, a tak-
że z funduszy przekazywanych przez polski 
rząd na uchodźstwie. Dokumenty te dla wielu 
Żydów w gettach w Warszawie i Będzinie oraz 
w  niemieckich obozach koncentracyjnych 
w okupowanej Holandii okazały się przepustką 
do życia. Zamiast do obozów zagłady znaczna 
część trafiła do podobozów dla internowanych, 
a niektórzy zostali wymienieni na Niemców 
schwytanych przez aliantów. 

Odnalazły się nazwiska blisko 400 spośród 
ok. 800 ocalonych „Paragwajczyków”. Kilku-
dziesięciu z nich żyje do dziś. Rokicki nigdy się 
tym nie chwalił. Opis akcji znamy tylko z akt 
szwajcarskiej policji: „Formularze były za każ-
dym razem odbierane od [konsula honorowego 
Paragwaju Rudolfa] Hüglego i wypełniane przez 
konsula Rokickiego, a następnie z powrotem 
przekazywane konsulowi Hügliemu do podpi-
sania” – zeznał przesłuchiwany Juliusz Kühl. 
„Według dostępnych dokumentów w szeroko 
zakrojony proceder przekazywania niepraw-
dziwych zaświadczeń o przynależności pań-
stwowej polskim Żydom bardzo mocno byli 

zaangażowani panowie Rokicki i Kühl” – pisał 
minister spraw wewnętrznych Edmund von 
Steiger. Sledztwo szwajcarskie ws. fałszerstwa 
dokumentów powstrzymała interwencja posła 
Ładosia, który zaszantażował szwajcarskiego 
ministra spraw zagranicznych zrobieniem 
skandalu, sprawę wyciszono i utajniono na 
dziesięciolecia.

Następny ślad po Rokickim zostaje postawio-
ny w grudniu 1946 r., bo szwajcarska policja ma 
„zastrzeżenia odnośnie do stanu finansowego 
omawianej osoby”. Temat ubóstwa Rokickie-
go będzie stale towarzyszył we wszystkich 
kolejnych dokumentach z nim związanych. 
Dotyczy to człowieka, przez którego ręce 
przewinęły się setki tysięcy franków prze-
znaczone na łapówki. Widać, że on i grupa 
Ładosia nie zamienili akcji ratunkowej w biz-
nes. Argument bezinteresowności przeważy 
w końcu za zgodą na pozostanie Rokickiego 
w Szwajcarii. Szwajcarskie MSZ przyznało, że 
Rokicki był w 1942 i 1943 r. fałszerzem pasz-
portów, ale „wystawiając paszporty swoim 
rodakom, nie kierował się chęcią zysku, tylko 
względami patriotycznymi”.

Konsul Rokicki odszedł ze służby w 1945 r., 
by nie służyć komunistom, i osiadł na stałe 
w Szwajcarii. O roli Rokickiego w akcji rato-
wania Żydów napisali po raz pierwszy dopie-
ro w sierpniu 2017 r. trzej dziennikarze. Na 
cmentarzu Friedental z udziałem polskiej pary 
prezydenckiej uroczyście odsłonięto nowy na-
grobek polskiego dyplomaty.

BARTOSZ BOGDAŃSKI

Konsul honorowy Paragwaju brał za paszport od 500 do 2000 franków szwajcarskich. 
Jeżeli oddawał Rokickiemu i Kühlowi – załóżmy – 500 blankietów, to było to co najmniej 
ćwierć miliona i w krótkim czasie mógł stać się milionerem. Wtedy było to tyle, jakby dziś 
– na złotówki – zarobić w rok kilkanaście milionów. Tymczasem Ładoś i Rokicki zmarli 
w biedzie, a Ryniewicz żył po wojnie w Argentynie, prowadząc myjnię samochodową. Żaden 
z nich nie został milionerem.
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8 stycznia 1947 – premiera „Za-
kazanych piosenek”, pierwszego 
polskiego filmu pełnometrażowe-
go nakręconego po II wojnie świa-
towej w kraju. „Zakazane piosenki” 
początkowo stanowić miały jedynie 
antologię patriotycznych i satyrycz-
nych piosenek okupacyjnych, które 
podtrzymywały na duchu ludność 
Warszawy w  czasie wojny. Miał to 
być półgodzinny reportaż muzyczny, 
który udokumentowałby twórczość 
ulicznych muzyków warszawskich 
z czasów okupacji oraz twórczość par-
tyzancką. W trakcie realizacji zdecy-
dowano się jednak na wprowadzenie 
fabuły i postaci. W ten sposób powstał 
pierwszy polski powojenny film fabu-
larny. Większość filmu powstawała 
w pobliżu studia filmowego w Łodzi. 
Jego akcja rozgrywa się od września 
1939 do stycznia 1945. Narratorem jest 
muzyk Roman Tokarski (Jerzy Duszyń-
ski), który grając na fortepianie opowia-
da okupacyjne dzieje miasta oraz swej 
rodziny i przyjaciół. Słucha go młody 
człowiek, który wrócił z Anglii, walczył 
na zachodnim froncie i wątpi w to, że 
na ludność Warszawy w czasie wojny 
czyhały szczególne niebezpieczeństwa. 
Film wyreżyserowany przez Leonarda 
Buczkowskiego według scenariusza 
Ludwika Starskiego miał premierę 
8 stycznia 1947 roku w warszawskim 
kinie Palladium. Bardzo szybko zdo-
był ogromną popularność. Odtwór-
ców pierwszoplanowych ról – Jerzego 
Duszyńskiego i Danutę Szaflarską (na 
zdjęciu) – uczynił najsławniejszą parą 
aktorską lat czterdziestych. Wkrótce 
po premierze film zdjęto jednak z afi-
sza i dokonano przeróbek, m.in. w celu 
podkreślenia wysiłku wojennego Armii 
Czerwonej. Zakazane piosenki powró-
ciły na ekrany 2 listopada 1948. Seanse 
cieszyły się tak dużą popularnością, że 
wymagały ochrony milicyjnej.
Źródło: muzhp.pl

9 stycznia 1920 – urodził się w Ży-
tomierzu Mieczysław Pawlikow-
ski, aktor (niezapomniany Za-
głoba w „Panu Wołodyjowskim”), 
a w czasie II wojny światowej sier-
żant bombardier RAF. Po zdaniu ma-
tury w Łucku przybył w 1931 do Warsza-
wy z zamiarem studiowania w PIST. Po 
wybuchu wojny, przez Słowację, Węgry 
i Francję dotarł w kwietniu 1940 do 
Anglii, gdzie służył w lotnictwie RAF 
w polskich dywizjonach 300 i 301. Wy-
konał kilkadziesiąt lotów bojowych nad 
terytorium Niemiec oraz krajów oku-
powanych, m.in. Polski i Francji, zrzu-
cając broń, lekarstwa i cichociemnych. 
Zestrzelony nad Francją podczas lotu 
operacyjnego w sierpniu 1943, wrócił do 
Wielkiej Brytanii. Jednocześnie wystę-
pował w Lotniczej Czołówce Teatralnej 
objeżdżającej polskie jednostki wojsko-
we na terenie Anglii i Szkocji. W 1944 
pracował jako redaktor i spiker polskiej 
audycji radia BBC. W  sierpniu 1945 
wrócił do Polski. W latach 1945–1947 
występował w Miejskich Teatrach Dra-
matycznych w Warszawie. W 1946 de-
biutował jako autor i reżyser słuchowi-
ska w Polskim Radiu. W sezonie 1947/48 
był aktorem Teatru im. Żeromskiego 
w Kielcach. Od 1948 do końca życia 
grał w warszawskich teatrach. W latach 
1958–67 pracował w Redakcji Progra-
mów Rozrywkowych. Grał w Teatrze 
TV. Prowadził również m.in. popularny 
„Podwieczorek przy mikrofonie”. Wy-
stępował w ponad dwudziestu filmach, 
największą popularność przyniosła mu 
rola Zagłoby w ekranizacji filmowej 
i telewizyjnej „Pana Wołodyjowskie-
go” (1969). Opublikował wspomnienia 
lotnika „Siedmiu z Halifaxa «J»” (1958) 
i tomik wierszy z lat 1940–45 „Dwie 
tęsknoty” (1978). Zmarł w Warszawie 
23 grudnia 1978 roku w wieku 58 lat. Jest 
pochowany na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach. 
Źródło: encyklopediateatru.pl

12 stycznia 1993 – zmarł w Ma-
isons-Laffitte Józef Czapski, pi-
sarz, krytyk, żołnierz, malarz, 
współzałożyciel paryskiej „Kul-
tury” i Komitetu Paryskiego, którego 
twórczość przez pół wieku oddzia-
ływała na sztukę polskich malarzy. 
Urodził się 3 kwietnia 1896 w Pradze. 
Po wybuchu I wojny światowej trafił 
do wojska. Jako pacyfista przerwał 
służbę i zapisał się do Szkoły Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Wrócił do woj-
ska, aby odszukać zaginionych w Rosji 
towarzyszy broni – „krechowiaków” 
– których bolszewicy rozstrzelali na 
granicy rosyjsko-fińskiej. Uczestniczył 
w wojnie polsko-radzieckiej w latach 
1919–1920, służąc w I Pułku Ułanów 
Krechowieckich. Po zwycięstwie nad 
bolszewikami przyjechał do Krakowa. 
Z  kolegami założył Komitet Paryski 
(KP). W 1924 kapiści wyjechali do Pa-
ryża na studia malarskie. Po powrocie 
intensywnie malował i pisał o sztuce. 
W 1939 powołano go do wojska, dostał 
się do niewoli sowieckiej i był więziony 
przez Armię Czerwoną w Starobielsku, 
Pawliszczew Borze i Griazowcu. Zwol-
niony, w 1941 wstąpił do Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR gen. Andersa. Dostał 
rozkaz odnalezienia polskich oficerów 
i żołnierzy, których więziono w obo-
zach w  Starobielsku, Ostaszkowie, 
Kozielsku i zostali – jak Czapski przy-
puszczał – rozstrzelani wiosną 1940. 
W 1947 współtworzył pierwszy numer 
emigracyjnej „Kultury”. Malował, pro-
wadził „Dzienniki”, pisał eseje o ma-
larstwie i recenzje z wystaw. W Polsce 
z  przyczyn politycznych, jego prace 
rzadko eksponowano. W 1944 wydał 
„Wspomnienia starobielskie”, a później 
książkę „Na nieludzkiej ziemi”, poświę-
coną polskim oficerom zamordowanym 
m.in. w Katyniu. Czapski postanowił 
przekazać swoją spuściznę Muzeum 
Narodowemu w Krakowie.
Źródło: mnp.pl
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W końcu odnalazł ją ojciec. Powiedział do 
córki: „Słuchaj, wróć do domu, bo matka 

się denerwuje”. Dziewczyna odpowiedziała 
zdecydowanie: „Tato, ja nie wrócę, bo mama 
mnie nie puści”. Ojciec podsumował: „To jest 
twoja sprawa, ja ciebie rozumiem”. Widzieli 
się wówczas po raz ostatni – tato „Blondynki” 
zginął w obozie Flossenbürg.

Danuta Ślązak urodziła się 19 marca 1924 
r. w Warszawie. Była córką Józefa i Agniesz-
ki ze Starzyńskich. Uczęszczała do Publicz-
nej Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi 
w Warszawie, a następnie do Gimnazjum im. 
Heleny Grabowskiej. Przed wojną wstąpiła 
do harcerstwa. Po wybuchu II wojny świato-
wej została skierowana do 301. punktu sani-
tarnego Szpitala Przemienienia Pańskiego 
w charakterze telefonistki. W czasie okupacji 
mieszkała w Warszawie przy ulicy św. Win-
centego. Pracowała w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych w Wydziale Świadczeń Długo-
terminowych (obecnie Wydział Rent i Eme-
rytur). Równocześnie należała do konspiracji. 

Przeszła szkolenie sanitarne w Szpitalu Dzie-
ciątka Jezus, a także szkolenie wojskowe, m.in. 
w Strudze, prowadzone przez Lucjana Fajera 
pseudonim „Ognisty”. Była również agentem 
kontrwywiadu wojskowego (o czym nie wie-
dzieli jej koleżanki i koledzy z drużyny). Do jej 
zadań należały początkowo proste zadania (np. 
przepisywanie ulotek podrzucanych osobom 
utrzymującym kontakty z Niemcami), później 
zajęła się rozpracowywaniem agentów i współ-
pracowników okupanta.

Albo zginiemy, albo będziemy żyli
1 sierpnia 1944 r. stawiła się na punkcie przy 
ul. Żelaznej. Do jej uzbrojenia należały dwa 
granaty ręczne. Rozpoczęła powstanie jako 
komendantka punktu szpitalnego. Jeszcze 
w pierwszych dniach powstania przeniosła 
się do drużyny 174 batalionu Chrobry I, gdzie 
dowódcą był plut. pchor. Mieczysław Gałka, 
ps. „Elegant”. W czasie powstania była głów-
nie sanitariuszką, służąc w stopniu starszego 
strzelca, a pod koniec powstania w stopniu 

podporucznika. Od 14 sierpnia przebywała 
w pasażu Simonsa, gdzie przeżyła m.in. cięż-
kie bombardowania. Pod koniec powstania 
uratowała 21 rannych żołnierzy z płonącego 
szpitala Pod Krzywą Latarnią, ewakuując ich 
na ul. Długą, chociaż wcześniej sama została 
ranna. Niestety, do końca powstania przeżyło 
tylko dwóch uratowanych przez „Blondynkę” 
z polowego szpitala.

W 2005 r. na portalu Archiwum Historii Mó-
wionej tak wspominała ten najbardziej drama-
tyczny czas w jej życiu:

„My sobie z góry założyliśmy, że idziemy 
na powstanie, że albo zginiemy, albo będzie-
my żyli. Jeśli będziemy żyli, to wszystko OK, to 
nie ma się w ogóle czym martwić. Potrafiłam 
na beczce z wodą, zakrytą naturalnie, tańczyć 
czeczotkę. Mieliśmy humor. Jeszcze jak ktoś 
[pytał] «Czego się wygłupiasz?» – [odpowiada-
łam] «No, bomby lecą, no Boże, jak zabiją, to 
my wszyscy zginiemy, idziemy czwórkami do 
Piotra, meldujemy się i już» – wszystko było na 
humor. Były osoby, które na przykład dostawa-
ły szału i szoku. Po prostu nie byli przygotowa-
ni, a my byliśmy, bo nas uczono, że może się 
zdarzyć wszystko i trzeba być przygotowanym 
na najgorsze”.

Najbardziej przerażającym wspomnieniem 
był dla niej upadek Starego Miasta:

„To jest najgorsze, kiedy wszyscy wychodzą 
kanałami, a ja decyduję się zostać z rannymi 
[...]. Jesteśmy pod Krzywą Latarnią, znany 
szpital, podpalony przez Ukraińców i to jest 
najgorsze, co może być – [brak] możliwości 
uratowania tych ciężko rannych [...] Niemcy 
jak weszli, to jeden Ślązak, bo mówił po pol-
sku, [powiedział], że ci którzy mogą wyjść 
niech wyjdą, bo szpital będzie podpalony. Ci 
którzy mogli jakoś wyjść, wyszli, a potem zo-
stali zamordowani. Kiedy ja uratowałam tych 
dwudziestu jeden rannych z tego płonącego 
szpitala, przeszliśmy różnymi drogami, aż na 
ulicę Długą, to [...] widziałam rozstrzelanych 

„Mama powiedziała, że mnie nie puści na żadne powstanie, bo wiadomo, 
że żadne powstanie się nie udało i  żadna walka w takim zakresie, jak 
ona się orientuje, to nie da żadnych efektów. No więc uciekłam z domu”. 
20-latką, której przed walką z najeźdźcą nawet mama nie powstrzymała, 
była Danuta Gałkowa „Blondynka”. Zmarła 6 grudnia 2018 r.

Zawsze przedkładała interes 
Ojczyzny nad sprawy prywatne. 

Żegnamy niezłomnie walczącą o wolność 
Ojczyzny i we wrześniu 1939 roku, 

i w czasie walki konspiracyjnej, wreszcie 
niezwykle bohaterską uczestniczkę 

powstania warszawskiego.

Bohaterka, która nie 
posłuchała mamy
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kolegów tych, którzy wyszli lekko ranni, 
dziewczęta, które były zgwałcone. To są spra-
wy, o których trudno tak opowiedzieć, ale to 
były najgorsze chwile mojego życia. I te krzyki: 
«Siostro! Ratuj!», i te rozpalone ręce na moich 
nogach, żeby ich ratować, a ja już nie miałam 
siły”.

8 października 1944 r. postanowiła opuścić 
kryjówkę w poszukiwaniu wody i  jedzenia, 
wtedy dowiedziała się o kapitulacji. Przeniosła 
rannych do szpitala na ul. Płocką. Historia ta 
została przedstawiona w komiksie „Ocaleni” 
Tomasza Bereźnickiego. 15 kwietnia 1945 r. 
w kościele pw. Matki Boskiej Loretańskiej na 
warszawskiej Pradze wyszła za mąż za swojego 
byłego dowódcę – Mieczysława Gałkę.

Uznanie za wrażliwość na nieszczęście
Po wojnie aktywnie uczestniczyła w  życiu 
kombatantów oraz środowisk Armii Krajowej. 
Okres po upadku powstania opisała w książce 
„Byłam warszawskim Robinsonem”. W latach 
80. ubiegłego wieku w Japonii została wydana 
książka autorstwa Tsutomu Iwakury, opisują-
ca jej historię. Danuta Gałkowa została także 
bohaterem jednego z odcinków telewizyjne-
go cyklu „Rewizja nadzwyczajna”. Wystąpiła 
również w filmie dokumentalnym Krzysztofa 
Langa z 1994 r. pt. „Powstanie warszawskie 
1944”. 1 czerwca 2010 r. Danucie Gałkowej 
oraz pośmiertnie jej rodzicom, Agnieszce i Jó-
zefowi Ślązakom został przyznany tytuł „Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata”. W 1942 r. 
Agnieszka Ślązak przyniosła z getta zawinięte 
niczym tobołek półtoraroczne dziecko – Gizę 
Alterwajn. Znajomy lekarz pomógł wyleczyć 
dziecko, a  Danuta, dzięki kontaktom kon-
spiracyjnym, załatwiła dla niej metrykę na 
nazwisko Stefania Szymkowiak. W oczach in-
nych członków rodziny Ślązaków i sąsiadów 
miała uchodzić za kuzynkę. Rodzice dziew-
czynki przed wojną mieli sklep przy ul. Mar-
szałkowskiej. Oboje zginęli – matka w obozie 
w Treblince, a ojciec zmarł podobno niedługo 
po wyzwoleniu obozu w Auschwitz. Po nie-
długim czasie dozorczyni domu nazwiskiem 
Wiatrak doniosła o przebywaniu w mieszkaniu 
niezameldowanego, prawdopodobnie żydow-
skiego, dziecka. Szczęśliwie udało się sprawę 
wyciszyć przy pomocy znajomego policjanta 
„granatowego” z pobliskiego posterunku, choć 
nie obyło się bez wizyty Agnieszki Ślązak na 
komisariacie. „Dla nas wszystkich Stefcia była 
najmłodszym dzieckiem i myśmy traktowali ją 
jak jak siostrę” – wspominała po latach Danu-
ta. Pytana o motywację rodziców, którzy zde-
cydowali się przyjąć żydowskie dziecko, pani 
Danuta stwierdziła: „Moi rodzice byli bardzo 
wrażliwi na nieszczęście ludzkie”. Giza Alter-
wajn, traktowana jak własne dziecko, pozosta-
wała z członkami rodziny do 1945 r., kiedy to 
Agnieszka Ślązak odnalazła jej kuzynów. Stef-
cia wyjechała z kuzynami najpierw do Łodzi, 
a później do rodziny w Urugwaju, gdzie za-
mieszkała na stałe. W 2009 r. do domu Danuty 

Gałkowej zadzwoniła pani Giza, a niedługo po-
tem przyleciała z rodziną do Polski.
Danuta Gałkowa została też odznaczona Krzy-
żem Srebrnym Orderu Virtutti Militari, War-
szawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem 
za Warszawę, Krzyżem Partyzanckim, Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce 
o niepodległość Ojczyzny otrzymała medal Pro 
Patria. Otrzymała również prestiżowy Medal 
Florence Nightingale – najwyższe odznacze-
nie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 
Krzyża. Medal przyznawany jest m.in. za wyjąt-
kową odwagę i poświęcenie się niepełnospraw-
nym, chorym, rannym lub cywilnym ofiarom 
kataklizmów, wojny lub w czasie pokoju. To 
odznaczenie otrzymało ponad 100 Polek.

Hołd dla niezłomnie walczącej
Danuta Gałkowa zmarła 6 grudnia 2018 r. Pod-
czas nabożeństwa żałobnego w Katedrze Po-
lowej Wojska Polskiego szef Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan 
Józef Kasprzyk wspominał zmarłą: „Zawsze 
przedkładała interes Ojczyzny nad sprawy pry-
watne. Żegnamy niezłomnie walczącą o wolność 
Ojczyzny i we wrześniu 1939 roku, i w czasie 
walki konspiracyjnej, wreszcie niezwykle bo-
haterską uczestniczkę powstania warszawskie-
go. Jej żywot to naprawdę gotowy scenariusz na 
film, który miałby w sobie elementy sensacji, 
ale przede wszystkim wychowywałby młodego 
człowieka. Bo jej życie to przykład, jak zapo-
mnieć o własnych pożytkach, a służyć drugiemu 
człowiekowi – temu najbardziej potrzebujące-
mu”. Kasprzyk przypomniał, że pani pułkownik 
była do końca silnie zaangażowana w działal-
ność Klubu Kawalerów Orderu Wojennego 

Virtuti Militari, bardzo chętnie też spotykała się 
z młodymi ludźmi i dzieliła się z nimi swoimi 
wspomnieniami: „Na stałe wpisała się w historię 
tej katedry polowej, bo nie przypominam sobie 
uroczystości, kiedy tu w pierwszej ławie nie za-
siadałaby ta wytworna dama Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari. Zawsze była z nami i świeciła 
przykładem, jak służyć i jak kochać drugiego 
człowieka i Polskę. Pani pułkownik, za to wspa-
niałe świadectwo życia i wiary w Boga i Polskę 
bardzo serdecznie dziękujemy" – zakończył szef 
urzędu ds. kombatantów. Proboszcz katedry 
polowej, ks. płk Mariusz Tołwiński takimi sło-
wami żegnał „Blondynkę”: „Podobnie jak wiele 
osób z jej pokolenia musiała przelewać krew 
w obronie Ojczyzny. Musiała przelewać krew 
za wolność tych, których darzy się miłością, 
przelewać własną krew, by ktoś inny był wolny 
i mógł wieść spokojne, szczęśliwe życie”. Ks. płk 
Tołwiński podkreślił, że w ofierze składanej na 
ołtarzu Ojczyzny w sposób tajemniczy splata się 
ofiara żołnierza z ofiarą Chrystusa: „Pozostała 
wierna Chrystusowi i wierna wartościom, które 
przyniósł na ziemię”. Prezes Klubu Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari, płk Bronisław Maciasz-
czyk nazwał zmarłą bohaterką polskiej historii, 
podkreślając, że „pułkownik Danuta Gałkowa 
była [...] jedną z nielicznych dam Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari. Była kobietą, która stawiała 
wyżej życie innych, nad własne”. Na zakończe-
nie zwrócił się do trumny bohaterki: „Kochana 
Danusiu, chylimy czoła przed Twoją wielkością. 
Byłaś zawsze wierna przyrzeczeniu harcerskie-
mu. Odpoczywaj w pokoju”. Po mszy św. ciało 
Danuty Gałkowej zostało złożone na Cmentarzu 
Wojskowym na warszawskich Powązkach.

BARTOSZ BOGDAŃSKI

 Agata Kornhauser-Duda w październiku 2018 r. powitała w Pałacu Prezydenckim płk Danutę Gałkową, 
kombatantkę AK, uczestniczkę powstania warszawskiego. Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. 
współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny
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 Czesław Wróblewski – służba w armii pruskiej
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W ieś Sączkowo, w  której 17 
grudnia 1892 urodził się 

i spędził większość życia mój oj-
ciec Czesław Wróblewski, znaj-
duje się w południowo-zachodniej 
Wielkopolsce. […] Na kilkanaście 
lat przed jego narodzeniem rząd 
pruski rozpoczął na szeroką skalę 
germanizację w zaborze. W 1876 
język niemiecki został uznany za 
język urzędowy władz administra-
cyjnych, sądowych, na poczcie i na 

kolei. Polskich urzędników usuwa-
no lub przenoszono do Niemiec, 
a  na ich miejsce sprowadzano 
Niemców. […] Naciski Prusaków 
powodowały, iż coraz więcej rodzi-
ców posyłało swoje dzieci na reli-
gię wykładaną po niemiecku. Do 
takiej szkoły w 1899 zaczął uczęsz-
czać Czesław Wróblewski. […]

W 1901 doszło do silnych pro-
testów we Wrześni – dzieci so-
lidarnie odmówiły nauki religii 

w języku okupanta. Opór dzieci 
i ich rodziców złamano dopiero po 
roku, przy użyciu siły. […] Sprawa 
ta odżyła w 1906. Wówczas samo-
rzutny strajk objął kilkadziesiąt 
tysięcy dzieci. Do strajku przystą-
pili również uczniowie szkoły ele-
mentarnej w Sączkowie. Czesław 
długo nie chciał wciągnąć się w te 
sprawy, jednak gdy już przystąpił 
do strajkujących – jako jedyny 
strajkował do samego końca. Jak 
przyznała Benigna Szymanowska, 
która chodziła z nim do jednej kla-
sy, nikt nie dostał tylu razów od 
niemieckiego nauczyciela i nikt 
nie wykazał się taką wytrwało-
ścią i zaciętością w protestowa-
niu co on. Po tych zajściach został 
usunięty ze szkoły, choć do jej 
ukończenia został mu jeszcze rok. 
Do pracy wrócił poprzedni nauczy-
ciel, Polak, Franciszek Poloch, któ-
ry przez okres strajków i protestów 
był z racji swojej choroby zastępo-
wany przez nauczyciela pruskiego. 
Ów polski nauczyciel stwierdził, 
iż uczeń, który wie więcej niż 
nauczyciel (tata posiadał wiedzę, 
która znacznie wybiegała poza 
program szkoły elementarnej), nie 
może nie ukończyć edukacji w taki 
sposób, w związku z czym na za-
kończenie szkoły również i jemu 
wypisał świadectwo ukończenia 
nauki. 

Gdy Czesław skończył szkołę 
podstawową, spadł na niego obo-
wiązek uprawy pól wracających 
stopniowo z  dzierżawy. Razem 
z siostrą Stasią zabrali się do roz-
orywania miedz, którymi zazna-
czano dzierżawioną ziemię. […] 
Już jako chłopak tata włączył się 
w działalność patriotyczną pro-
wadzoną przez księży z Przemę-
tu. Prowadzili oni chór kościelny 
skupiający młodzież z  parafii. 
Oprócz pieśni religijnych uczono 
pieśni ludowych, a przede wszyst-
kim patriotycznych. Proboszczem 

w  Przemęcie był wtedy ksiądz 
Mojżykiewicz. Gdy byłam małą 
dziewczynką, jesienią i zimą tata 
brał stary śpiewnik, siadał przy 
stole w „biurku” i śpiewał. Ja słu-
chałam, a mama szyła albo cero-
wała. […]

Z  opowiadań taty wiem, że 
kiedy w  1904 Michał Drzymała 
kupił ziemię koło Rakoniewic, to 
władze pruskie nie dały mu zgody 
na pobudowanie na niej domu. 
Chciały go z  ziemi wyrugować. 
W  odpowiedzi Drzymała kupił 
cygański wóz i zamieszkał w nim 
z całą rodziną. Młodzież z naszej 
okolicy jeździła do niego rowe-
rami, ok. 30 km w jedną stronę, 
i z największą ceremonią prze-
suwała codziennie wóz Drzy-
mały o  10–15 cm. Miała wielką 
uciechę, gdy żandarm pruski 
regularnie przychodził i  sta-
rannie mierzył odległość wozu 
od granicy w danym dniu. Za 
każdym razem musiał stwier-
dzić, że to nie jest budynek, 
bo się poruszył. Gdy mi to tata 
opowiadał, jeszcze po tylu latach 
uśmiechał się z zadowoleniem, że 
takie figle robił Niemcom. Walczył 
w ten sposób o Polskę – jak mógł 
i jak umiał. […]

Gdy w 1912 skończył 20 lat, zo-
stał powołany do wojska pruskie-
go. […] Jesienią 1914 miał wracać 
do domu, lecz latem wybuchła 
I wojna światowa i wojska pruskie, 
a z nimi Czesław, zostały przerzu-
cone na wschód, na wojnę z Rosją. 
Wojna przyniosła naszej rodzinie 
wiele nieszczęść. Gospodarstwo 
bardzo podupadło. […]

Babcia Wiktoria miała trzech 
synów. Dwóch zmarło wskutek 
wojny, a trzeci z tej wojny nie wra-
cał, chociaż skończyła się w listo-
padzie 1918. Która z matek chciała-
by być na miejscu babci Wiktorii? 
Czesław jednak wrócił 6 stycznia 
1919. Cały i zdrowy.

Walczył o Polskę – jak mógł i jak umiał
Jakub Górny z miejscowości Bucz zdobył wyróżnienie w konkursie zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej pt. „Rodzinne wspomnienia 
na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Przedstawiamy nadesłane na 
konkurs spisane wspomnienia Wiesławy Górnej (mamy pana Jakuba) o swoim ojcu 
Czesławie Wróblewskim (dziadku pana Jakuba). Laureat odebrał nagrodę w placówce 
Kasy Stefczyka mieszczącej się przy ul. Leszczyńskich 24 w Lesznie.
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Przyjazd Ignacego Paderewskie-
go do Poznania 26 grudnia 1918 
dał sygnał do wybuchu powstania 
o wyzwolenie Wielkopolski spod 
zaboru pruskiego i przyłączenie jej 
do powstającego państwa polskie-
go. Z chwilą zakończenia I wojny 
światowej artyleria pruska, w któ-
rej Czesław Wróblewski służył 
w stopniu ogniomistrza sztabowe-
go, nie została odesłana do koszar, 
bo w Kilonii wrzał bunt, a w Ber-
linie wybuchła rewolucja komu-
nistyczna, podobnie jak w Rosji, 
i wojska niemieckie stały w goto-
wości do jej stłumienia. Czesław 
wystarał się o urlop do 19 stycznia 
1919 i wyjechał do domu. Pocią-
gi dochodziły tylko do Ciosańca 
koło Wolsztyna, bo dalej było już 
powstanie. Tata na piechotę szedł 
lasami do Sączkowa, ok. 40 km. 
W okolicach Osłonina zatrzymał 
go oddział powstańczy, a że tata 
był w pruskim mundurze, potrak-
towano go jak szpiega i chciano 
go rozstrzelać. Czesław uprosił, 
żeby zaprowadzili go do sołtysa 
w Osłoninie i niech on zdecyduje, 
co z nim zrobić. Sołtysem był Szy-
mański, jego krewny. Krzyknął: 
„Ludzie, co wy byście zrobili?! 
Ostatniego syna Wróblewskiej 
z Sączkowa byście zabili!” Tak 
uratował Czesławowi życie. 
Zaraz po powrocie z wojny Cze-
sław „z  marszu” włączył się 
aktywnie w powstanie wielko-
polskie. […]

W lutym 1921 został wybrany 
sekretarzem Kółka Rolniczego 
w  Przemęcie. W  latach 1923–39 
był przedstawicielem Kółka w Ra-
dzie Patronackiej w Wolsztynie. 
W  1924 wybrano go delegatem 
na Pierwszy Kongres Rolniczy 
w Warszawie, gdzie wszedł w skład 
Rady i Zarządu Izb i Organizacji 
Rolniczych. Pełnił tę funkcję do 
wybuchu II wojny światowej. Był 
też członkiem Chrześcijańsko-
-Narodowego Stronnictwa Rol-
niczego. W 1935 został wybrany 
wiceprezesem Kółka Rolniczego 
w Przemęcie, a 8 września wybra-
no go posłem na Sejm RP, a także 
wiceprezesem Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej i  wójtem Gminy 
Bucz. […] Był to człowiek pe-
łen energii, przedsiębiorczy, 
o ukształtowanym charakterze 
i poglądach. Nie było to łatwe, 
żeby z wiejskiego chłopca wy-
chowanego w biedzie, w pracy 
na roli, w warunkach zaborów, 

bez ojca dojść do statusu posła 
na Sejm RP. W Wielkopolsce pod 
zaborem pruskim działała „Haka-
ta”, wywierając olbrzymi nacisk 
na wynarodowienie Polaków. 
Natomiast miejscami, w których 
kładziono nacisk na patriotyzm 
i wychowanie, były parafia i dom 
rodzinny. To polscy księża starali 
się skupić wokół siebie młodzież 
i to im zawdzięczał Czesław stwo-
rzenie możliwości wejścia w świat 
pracy społecznej i narodowej […]

Na pierwszym miesięcznym 
kursie rolniczym dla młodzieży 
włościańskiej w Poznaniu w 1911, 
na który został delegowany przez 
Kółko Rolnicze, zetknął się z Kazi-
mierzem Bromnsfordem – działa-
czem wielkopolskich organizacji 
rolniczych, z hrabią Józefem My-
cielskim z  Wydawy – ofiarnym 
społecznikiem oraz z wieloma wy-
kładowcami z kręgów naukowych 
Poznania, jak dr Krzyżankiewicz, 
dr Głowacki, dr Bajoński. […]

Urząd Bezpieczeństwa jako 
kułakowi i  więźniowi Dachau 
nie dawał ojcu spokoju. W latach 
pięćdziesiątych był wielki nacisk 
na kolektywizację wsi. Tata nigdy 
nie myślał wstępować do spół-
dzielni produkcyjnej i  oddawać 
do niej własnej ciężko zdobytej 
ziemi, ale nie był wrogiem zdrowej 
chłopskiej spółdzielczości. Współ-
tworzył Gminną Spółdzielnię Sa-
mopomoc Chłopska w Buczu jako 
punkt skupu produktów rolnych 
i zakupu towarów dla produkcji 
rolnej. Byli jednak w Sączkowie 
tacy aktywiści, którzy agitowali 
za tworzeniem spółdzielni pro-
dukcyjnych. […] UB nękało tatę we 
dnie i w nocy. 

W 1956 po dojściu Gomółki do 
władzy na wsi nastąpiła odwilż. 
Mówiło się o możliwości reakty-
wowania kółek rolniczych. W 1957 
w kościańskiej farze na Mszy Świę-
tej zgromadziły się tłumy rolników. 
Był tam i tata z Frankiem (z synem 
– dop. red.). Ksiądz mówił o ruchu 
chłopskim, o możliwości poprawy 
losu wsi. Zebrani pamiętali ojca 
jeszcze sprzed wojny jako posła 
i działacza kółek rolniczych. Na 
rękach wyniesiono go z kościo-
ła na rynek. Odbył się tam wiec. 
Tata też przemawiał. Wiwato-
wano i okrzyknięto go prezesem 
Powiatowych Kółek Rolniczych. 
Ojciec propozycję tej funkcji przy-
jął […] i pełnił ją do 1960 roku. Pró-
bował prowadzić kółka na wzór 

tych przedwojennych – nieść na 
wieś oświatę, propagować prasę 
rolniczą. Sam prowadził księgo-
wość rolną w naszym gospodar-
stwie, był korespondentem GUS. 
Często bywały u  nas wycieczki 
rolników wizytujące pola i obej-
ście. Przy pomocy Franka, a potem 
Zdzisława prowadził tata poletka 
doświadczalne. Pamiętam tablicz-
ki stojące w polach, w plantacjach 
traw nasiennych, grochu, łubinu, 
koniczyny i seradeli, a także ziem-
niaków i żyta. Tata znał wszystkie 
wsie w  powiecie i  wiedział, kto 
i  gdzie miał pola. Jak opowia-
dał – przeszedł je pieszo z kijem 
w ręku. Prawdziwy rolnik, chłopski 
przywódca.

Nie podobało się to oczywi-
ście Urzędowi Bezpieczeństwa, 
bo oni chcieli, żeby był propa-
gatorem kolektywizacji. Dzień 
przed wyborem na drugą kadencję 
zjawili się u nas na podwórzu dwaj 
UB-owcy i  powiedzieli do taty: 
„Pan jutro jest chory”. Miało to 
znaczyć, że tata nie jest pożądany 
na zgromadzeniu wyborczym. Po-
jechał tylko Franek i tam w imie-
niu taty naświetlił zebranym całą 
sytuację. Tak zakończyła się praca 
ojca w Kościanie. […]

Jesienią 1966 tata miał okropny 
wypadek. Ja już wtedy pracowa-
łam w  Buczu. Przyjechał z  pola 
na wozie łętów i schodząc, sko-
czył na barczyki. Konie spłoszyły 
się i ruszyły w obłędnym pędzie 

z podwórza przez jeszcze otwarte 
wrota, ciągnąc za sobą pod wozem 
ojca, który trzymał lejce. Na za-
krętach koła gruchotały tacie ko-
ści. Stanęły dopiero na wsi gdzieś 
koło Maracha. […] Leżał w szpitalu 
w Kościanie w takim usztywniają-
cym korycie. […] Zaczęły tatę trapić 
jeszcze inne choroby, które przy-
szły za tym wypadkiem. Wreszcie 
wrócił do domu, ale nigdy nie od-
zyskał pełni zdrowia […] Były okre-
sy poprawy, gdy nawet pracował 
w gospodarstwie, mimo że tego nie 
powinien robić. Trudno było mu 
cokolwiek zakazać, bo i tak nikogo 
nie słuchał. Przed naszym ślubem, 
w sierpniu 1969, tak się spracował 
mimo zakazów, że niemalże nasze 
wesele przeleżałby w szpitalu. Ale 
dostał „urlop” ze szpitala i cieszyli-
śmy się błogosławieństwem obojga 
moich rodziców. Tata zmarł 6 lipca 
1970 roku. Były rzepakowe żniwa. 
Zbliżał się wieczór. Wszyscy byli 
jeszcze w  polu. Mama krzątała 
się w kuchni, ja byłam z tatą w sy-
pialni. Widziałam, jak się męczył 
i dusił, klęczałam przy łóżku i pła-
kałam, trzymając go za rękę. „Nie 
płacz, dziecko, ja muszę umrzeć, 
a ty musisz żyć” – powiedział do 
mnie i za chwilę skonał. Był to dla 
mnie koniec szczęśliwego świata. 
Ubył mi niezawodny przyjaciel 
i człowiek, jakich mało rodzi się 
na tym świecie.

WIESŁAWA GÓRNA

 Pan Jakub Górny odebrał wyróżnienie w placówce Kasy w Lesznie,  
przy ul. Leszczyńskich 24
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 SZCZECIN. Zielone Mikołaje zawitały także 
do placówki mieszczącej się przy ul. Wojska 
Polskiego 44–46

 GDAŃSK. Mikołaj z placówki mieszczącej się przy ul. Wały Jagiellońskie 26/2 
rozdawał przechodniom słodycze

 GRUDZIĄDZ. Mikołaje z placówek mieszczących się przy ul. Sienkiewicza 9/4 oraz ul. Wybickiego 24/26 miały worki pełne prezentów

 GRYFICE. Zielone Mikołajki każdemu chętnie 
udzielą porad finansowych

 POLICE. Mikołajka z placówki mieszczącej się 
przy ul. Zamenhofa 44 BCD gotowa do wręczania 
upominków

 MIECHÓW. Elfy wręczały odwiedzającym placówkę mikołajowe upominki
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 MIELEC. Alicja Dykas wygrała bon Sodexo. Nagrodę odebrała w placówce przy 
al. Niepodległości 5

 ŻARY. Bon Sodexo z pewnością przyda się Małgorzacie Tomczyk. Odebrała go 
w placówce przy ul. Chrobrego 9

 KOŁOBRZEG. Daniel Pawlak złożył życzenia Kasie Stefczyka i wygrał 
telewizor. Nagrodę odebrał w placówce przy ul. Zaplecznej 1

 ŁÓDŹ. Bartosz Wackermann wygrał ekspres do kawy. Nagrodę odebrał 
w placówce przy ul. Broniewskiego 2

 KROTOSZYN. Marian Sekula wygrał bon Sodexo. Nagroda została wręczona 
przez Patryka Lachowskiego – kierownika placówki przy ul. Rynek 16

 LEGNICA. Szczęście dopisało Janinie Juzyszyn. Wygrany telewizor odebrała 
w placówce przy ul. Neptuna 15

 NOWY TARG. Sylwia Mensfeld jest kolejną laureatką konkursu 
jubileuszowego. Bon Sodexo odebrała w placówce przy ul. Rynek 6

 CZĘSTOCHOWA. Kolejny bon Sodexo trafił do Beaty Białkowskiej. Nagrodę 
odebrała w placówce przy al. Najświętszej Marii Panny 24
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W   wydarzeniu udział wzięło ponad 160 
uczniów i 10 opiekunów. Piknik odbył 

się w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów We-
sterplatte w Garwolinie. Franciszek Stefczyk był 
pierwszym patronem dawnego Liceum Ekono-
micznego. Piknik zaplanowano pod pomnikiem 
naszego patrona, ale ze względu na pogodę od-
był się w świetlicy szkolnej. Było to zwieńczenie 
projektu, którego celem było zainteresowanie 
postacią i działalnością znakomitego Polaka, 
ukazanie efektów jego pracy i tego, co dobrego 
Kasy robią dla lokalnej (i nie tylko) społeczności 
oraz uczczenie Roku Niepodległości. Impreza 
była skierowana do uczniów klas pierwszych, 
szczególnie tych o profilu ekonomicznym.

Projekt składał się z  kilku konkursów. 
W pierwszym trzeba było wykazać się wiedzą 

na temat działalności społecznej i ekonomicz-
nej Franciszka Stefczyka. Konkurs przeprowa-
dzono w formie testu, wzięło w nim udział oko-
ło pięćdziesięciu uczniów. Kolejny był konkurs 
plastyczno-graficzny, na który wpłynęło ponad 
80 prac związanych z działalnością naszego 
patrona. Zwieńczeniem była ich wystawa na 
Pikniku Patriotycznym, który oficjalnie roz-
poczęła przemówieniem pani dyrektor szkoły. 
Opowiedziała o Franciszku Stefczyku i  jego 
działalności oraz nawiązała do obchodów od-
zyskania niepodległości. Zebrani obejrzeli też 
prezentację multimedialną na temat działalno-
ści Kasy Stefczyka. 

Po muzycznym występie ucznia trzeciej 
klasy technikum grafiki i  poligrafii cyfro-
wej uczniowie oglądali konkursowe prace 

plastyczno-graficzne i oddawali swoje głosy na 
najciekawsze z nich. Oprócz wystawy odbył się 
finał konkursu na zakładkę do książki w bar-
wach narodowych z okazji 100-lecia niepod-
ległości, wykonaną ręcznie lub komputerowo, 
przygotowanego i przeprowadzonego przez 
bibliotekę szkolną.

Ponieważ piknik nie może obejść się bez de-
gustacji, uczniowie otrzymali kanapki z McDo-
nalda oraz jabłka i soki z firmy WIL-SAD.

Gorące podziękowania dla Jolanty Ce-
glińskiej oraz Krzysztofa Kołakowskiego 
pracowników placówki partnerskiej Kasy 
Stefczyka w Garwolinie, która ufundowała 
nagrody w trzech konkursach oraz sponso-
rowała kanapki.

Z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz 
25-lecia Kasy Stefczyka odbył się 
w Garwolinie Piknik Patriotyczny 
poświęcony Franciszkowi 
Stefczykowi. Głównym sponsorem 
była placówka partnerska 
naszej Kasy, mieszcząca się przy 
ul. Kościuszki 22A.

Piknik Patriotyczny poświęcony Stefczykowi
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Tadeusz Zawadzki korzy-
sta z usług placówki Kasy 
Stefczyka mieszczącej 
się przy ul. Grójeckiej 69 
w Warszawie

– Zapisałem się do Kasy 
Stefczyka w 2016 r. Wcześniej 
miałem swoje zasoby w jed-
nym z banków z zagranicznym 
kapitałem, który pozbawił 
mnie kilku tysięcy złotych. Nie 
pomogły moje odwoływania 

się do różnych instytucji. Prze-
konałem się wtedy, że należy 
wspomagać polskie instytucje, 
korzystając z naszych rodzi-
mych produktów, bo instytucje 
zagraniczne wykorzystują nas, 
Polaków, i odprowadzają zyski 
za granicę. 

Cenię Kasę Stefczyka za 
miłą obsługę, za fachową po-
moc doradczą, za załatwienie 
osobistych, doraźnych próśb 

związanych z powiększeniem 
mojej kolekcji numizmatycz-
nej. Ponadto cenię Kasę Stef-
czyka również za to, że pomaga 
i sponsoruje wiele ciekawych 
akcji społecznych oraz za to, 
że w darmowej gazecie można 
przeczytać bardzo ciekawe ar-
tykuły i rozwiązać krzyżówkę. 
Życzę Kasie Stefczyka jeszcze 
większych osiągnięć finanso-
wych i dalszego rozwoju. 

WWW.KASASTEFCZYKA.PL
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Pytamy Członków Kasy Stefczyka, dlaczego 
zdecydowali się do niej przystąpić i co 
najbardziej cenią w działalności placówki.

Za co cenię Kasę Stefczyka?

 LESZNO. Andrzej Gierlich otrzymał bon Sodexo. Wręczyła go Beata 
Maćkowiak – pracownik placówki przy ul. Leszczyńskich 24

 KĘTY. Julian Pieńczak wygrał bony Sodexo. Wręczyła je Marta Mysłajek – 
starsza specjalistka ds. finansowych w placówce przy ul. Rynek 11

 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Justyna Majdak wygrała ekspres do kawy. 
Nagrodę odebrała w placówce przy ul. Parkowej 3

 JASŁO. Urszula Bilska ma nowy ekspres do kawy. Nagrodę odebrała 
w placówce przy ul. Czackiego 15/3
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Na co zwrócić uwagę?
•  Twój program antywirusowy zgłosił alert 

infekcji. Upewnij się, czy powiadomienie 
naprawdę pochodzi z programu antywi-
rusowego. Może się zdarzyć, że okno po-
wiadomienia pochodzi z przeglądarki in-
ternetowej. Atakujący w ten sposób mogą 
wymusić na Tobie podjęcie działań, np. 
wykonanie połączenia telefonicznego na 
wyświetlany numer bądź zainstalowania 
dodatkowego oprogramowania. Jeśli nie 
jesteś pewny, skąd pochodzi powiado-
mienie, sprawdź to w swoim programie 
antywirusowym.

•  Otrzymałeś informację wskazującą na to, 
że Twoje dane na komputerze zostały za-
szyfrowane i aby uzyskać ponowny dostęp 
do swoich plików, musisz zapłacić odpo-
wiednią kwotę.

•  Przeglądarka internetowa samoczynnie 
otwiera strony bez Twojej woli.

•  Programy na Twoim komputerze często 
się zawieszają oraz co chwilę „wyskakują” 
dziwne okna aplikacji.

•  Hasło logowania do systemu lub kont on-
line przestało działać, pomimo że masz 
pewność, że jest poprawne.

•  Znajomi zgłaszają Ci, że wysyłasz bardzo 
dużo spamu, chociaż wiesz, że nic takiego 
nie robiłeś.

•  Z Twojej karty kredytowej bądź konta ban-
kowego dokonano transakcji, o której nie 
masz pojęcia.

Jak zareagować?
Jeśli incydent jest związany z miejscem Two-
jej pracy, nie staraj się naprawiać problemu na 
własną rękę. Poinformuj natychmiast o tym 
swojego pracodawcę. Jeśli włamanie miało 
miejsce na urządzeniu osobistym bądź doty-
czy prywatnych kont w serwisach społeczno-
ściowych, to poniżej znajduje się kilka infor-
macji, które pomogą Ci walczyć z infekcjami.
Zmiana haseł: Pamiętaj, żeby zmienić 
wszystkie swoje hasła, nie tylko te, których 

używasz do logowania na komputerze czy 
innych urządzeniach, ale także te do serwi-
sów internetowych. Pamiętaj, aby robić to 
z innego komputera, o którym wiesz, że jest 
bezpieczny. Jeśli masz wiele kont, zacznij od 
najważniejszych. Nie używaj jednego hasła 
do więcej niż jednego serwisu. Jeśli masz pro-
blem z zapamiętaniem wszystkich haseł, użyj 
menadżera haseł.
Finanse: W przypadku problemów z kartą 
kredytową bądź kontem bankowym skon-
taktuj się natychmiast z bankiem lub firmą 
obsługującą Twoją kartę kredytową. Numer 
telefonu możesz znaleźć na przykład na tyl-
nej części karty kredytowej, na wyciągu ban-
kowym lub na stronie internetowej banku. 
Program antywirusowy: Jeśli program anty-
wirusowy powiadomił Cię o infekcji, najlepiej 
jest wykonać kroki, które doradza. Większość 
programów antywirusowych udostępnia link 
do strony, na której znajdziesz informacje na 
temat wykrytego zagrożenia. 
Powtórna instalacja: Jeśli nie możesz 
naprawić zainfekowanego komputera lub 
chcesz mieć pewność, że jest on bezpieczny, 
najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie 

systemu operacyjnego od nowa. Nie powinie-
neś przywracać systemu z kopii zapasowej, 
gdyż ona również może być zainfekowana. 
Posłuż się kopią zapasową do odzyskania 
swoich prywatnych danych. Jeśli nie czu-
jesz się na siłach, by przeinstalować system 
operacyjny, poproś o pomoc profesjonalistę. 
Upewnij się, że oprogramowanie jest aktu-
alne, a funkcja automatycznej aktualizacji 
włączona. 
Kopie zapasowe: Kluczowym krokiem, któ-
ry pomoże Ci się przygotować na wypadek 
włamania, jest właściwie robiona kopia bez-
pieczeństwa plików. Istnieje wiele rozwiązań, 
które automatycznie tworzą kopię zapasową 
codziennie lub nawet co godzinę. Niezależnie 
od tego, jakiego rozwiązania użyjesz, kopie 
muszą być robione regularnie. Często okazu-
je się, że po infekcji trzeba usunąć wszystkie 
dane z komputera i zainstalować system ope-
racyjny na nowo. Dzięki kopiom bezpieczeń-
stwa nie stracisz dokumentów i zdjęć. 
Policja: Jeżeli uważasz, że padłeś ofiarą cy-
berprzestępców, zgłoś na policję zawiadomie-
nie o popełnieniu przestępstwa.
Źródło: www.sans.org
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Czy jestem ofiarą hakera?
Czasami, mimo największych starań, nasze bezpieczeństwo 
związane z korzystaniem z komputera może być zagrożone. 
Poniższe wskazówki pomogą Ci stwierdzić, czy jesteś ofiarą 
hakera. Im szybciej wykryjesz włamanie i podejmiesz 
odpowiednie działania, tym mniej szkód wyrządzi atakujący.
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Finansowe ABC
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Jak długo trwa konsumenckie postępowanie upadłościowe?
Dla tych klientów naszych Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenc-
kiego, którzy zmagają się z problemami nadmiernego zadłużenia i żyją przez 
lata w spirali długów, możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej 
jest sposobem na zdjęcie z szyi zaciskającej się pętli. Upadłość konsumencka 
jest szansą na uporządkowanie swoich finansów i spokojne życie – bez win-
dykatorów, nakazów zapłaty, komornika. Podczas wizyty w Ośrodku często 
pada pytanie: jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

R ządowa ustawa zakłada ustabilizowanie 
ceny sprzedaży energii elektrycznej dla 

odbiorców końcowych w  roku 2019. Dzięki 
projektowanemu rozwiązaniu ceny energii elek-
trycznej dla wszystkich odbiorców w kraju nie 
wzrosną w 2019 r. w porównaniu do roku 2018. 
W uzasadnieniu napisano, że „pierwszym me-
chanizmem, który ma pozwolić na ustabilizo-
wanie cen energii elektrycznej w roku 2019, jest 
obniżenie podatku akcyzowego na energię elek-
tryczną z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh”. Rachunki 
odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu 
zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 mld zł netto. 
Drugim działaniem jest obniżenie opłaty przej-
ściowej dla wszystkich odbiorców energii elek-
trycznej o 95 proc. Dzięki tej zmianie rachunki 
za energię elektryczną odbiorców w  Polsce 
zmniejszą się o 2,24 mld zł. Trzecią zmianą, któ-
rą wprowadza ustawa, jest bezpośredni zwrot 

utraconego przychodu spółek sprzedających 
prąd w wysokości 4 mld zł. Czwartym elemen-
tem zaplanowanego mechanizmu jest zasilenie 
kwotą 1 mld zł krajowego systemu zielonych in-
westycji. Łączny efekt tych działań to obniżenie 
cen energii elektrycznej dla odbiorców w Polsce 
o ok. 8,09 mld zł oraz przeznaczenie kwoty ok. 
1 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe, które 
pozwolą na obniżenie emisyjności instalacji 
spalania lub budowę nowych niskoemisyjnych 
źródeł.

Przedstawiając rządowy projekt w Sejmie, 
premier Mateusz Morawiecki przypomniał, 
że „dzisiejsza sytuacja nie wzięła się z nicze-
go, jest skutkiem szalejących cen hurtowych 
energii elektrycznej w Unii Europejskiej”. 
Zdaniem premiera to skutek nie zastosowania 
w 2008 r. prawa weta przez rząd PO–PSL wo-
bec pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. 

Morawiecki ocenił, że w ślad za tym wzrosły ceny 
do uprawnień emisji CO2, które szczególnie ob-
ciążają Polskę z powodu przewagi udziału węgla 
w produkcji energii elektrycznej w naszym kraju. 
Morawiecki podkreślił, że jego rząd już w roku 
2017 zajął się tym tematem i rozpoczął prace nad 
miksem energetycznym, który ma systematycz-
nie zwiększać udział technologii przyjaznych 
środowisku w wytwarzaniu energii. Dodał tak-
że: „Zaproponowaliśmy pewną strategię, 
która w najbliższych kilku latach – drodzy 
rodacy – doprowadzi do tego, że będziemy 
mieli jeszcze bardziej konkurencyjne ceny”.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy 
wyraźnie podkreślono, że potrzeba jej uchwale-
nia „jest związana z występującymi w 2018 r. dy-
namicznymi wzrostami cen energii elektrycznej 
na rynku hurtowym”, natomiast wzrosty te są sil-
nie związane z prowadzoną w Unii Europejskiej 
polityką klimatyczną.
Źródło: www.czasnafinanse.pl

Rząd powstrzymuje podwyżki cen prądu
Obniżenie stawki akcyzy oraz opłaty przejściowej zapewni „nawet przy spodziewanej 
podwyżce opłat wprowadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, utrzymanie 
łącznych kosztów odbiorców, w szczególności odbiorców w gospodarstwie domowym, 
na poziomie zbliżonym do roku 2018” – uzasadnił rząd. W autopoprawce do projektu 
ustawy m.in. o zmianach w akcyzie na prąd zapisano na przykład rekompensaty dla 
firm sprzedających prąd w kwocie 4 mld zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Na wstępie trzeba podkreślić, 
że nie ma w  tym zakresie 

żadnych ustawowych termi-
nów, a czas od złożenia wniosku 
do jego rozpatrzenia jest różny 
w poszczególnych sądach i zale-
ży m.in. od ilości rozpatrywanych 
wniosków.
Rozpoznanie wniosku w ciągu 2–3 
miesięcy
Z naszego doświadczenia wynika, 
że wniosek zostaje rozpoznany 
przez sąd po 2–3 miesiącach od 
złożenia. Upadłość powoduje 
szereg zmian w sytuacji upadłe-
go. W przypadku wcześniejszego 
postępowania egzekucyjnego sta-
je się ono zawieszone, a po upra-
womocnieniu się postanowienia 
– zostaje umorzone. Majątek upa-
dłego staje się masą upadłościo-
wą, którą zarządza teraz syndyk.

Zarząd syndyka trwa rok – nawet 
gdy nie ma majątku
Syndyk zostaje powołany przez 
sąd w postanowieniu o ogłosze-
niu upadłości, a jego głównym 
zadaniem jest weryfikacja listy 
wierzycieli, powiadomienie ich 
o upadłości, także komorników, 
którzy prowadzą wobec upadłe-
go postępowania egzekucyjne, 
oraz sprzedaż majątku upadłego. 
Ten etap trwa ok. roku i nie ma 
większego znaczenia, czy upa-
dły miał np. dom, mieszkanie, 
czy był całkowicie pozbawiony 
majątku. 
Plan spłaty od 12 do 36 miesięcy
Następnym etapem w postępo-
waniu upadłościowym jest posta-
nowienie sądu o ustalenie planu 
spłaty wierzycieli. Plan spłaty 
zakłada, że przez okres 12, 24 lub 

36 miesięcy upadły będzie wno-
sił na poczet swoich zobowiązań 
określoną kwotę. O czasie i kwocie 
spłat decyduje sąd. Przy określe-
niu kwoty, jaką będzie musiał upa-
dły wnosić co miesiąc, sąd będzie 
brał pod uwagę przede wszystkim 
dochody uzyskiwane przez upa-
dłego, bez względu na wysokość 
zobowiązań. Po zrealizowaniu 
w terminie planu spłaty i po zło-
żeniu przez upadłego stosownego 
sprawozdania zobowiązania, któ-
re nie zostały zaspokojone w wy-
niku realizacji planu spłaty, zostają 
przez sąd umorzone w całości.
Bez planu spłaty krócej
Postępowanie może zakończyć 
się szybciej, bez konieczności 
realizacji planu spłaty. Sąd może 
umorzyć zobowiązania upadłe-
go bez ustalenia planu spłaty, 

jeśli osobista sytuacja upadłego 
w oczywisty sposób wskazuje, że 
nie byłby on zdolny do dokona-
nia jakichkolwiek spłat w ramach 
planu spłaty wierzycieli. W takim 
przypadku postępowanie upa-
dłościowe będzie zdecydowanie 
krótsze i zakończy się po około 
roku od złożenia wniosku o upa-
dłość konsumencką.

W  Ośrodkach Doradztwa 
Finansowego i  Konsumenc-
kiego oferujemy bezpłatne 
porady i pomoc dla zadłużo-
nych przy wypełnieniu wnio-
sku. Dane adresowe i godziny 
przyjęć znajdą Państwo na 
stronie www.skef.pl.

WALDEMAR SZKIELA
specjalista ds. doradztwa finansowego 
i konsumenckiego SKEF

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST
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 AKTUALNOŚCI

Masz głowę pełną 

pomysłów? A może uwielbiasz 

wymyślać rymowanki?

To był dobry rok

Rok 2018 był dobrym rokiem 
dla Polski. Wyniki narodowej 

gospodarki okazały się znacznie 
lepsze niż przewidywali specjaliści. 
Bezrobocie zmalało do rekordowo 
niskiego poziomu. Dochód naro-
dowy wzrósł w tempie od dawna 
nie notowanym. Nastąpił bezpre-
cedensowy spadek ubóstwa wśród 
dzieci. Nasze sukcesy zadziwiły 
ekspertów z całego świata. Jedno-
cześnie Polska stała się oazą spo-
koju w Europie, wstrząsanej ata-
kami terrorystycznymi i ulicznymi 
zamieszkami. Wszystko dzięki 
mądrym rządom, które zostały wy-
brane i są wspierane przez Człon-
ków telefonii „w naszej Rodzinie”. 
W  nowym 2019 roku telefonia 
nadal będzie starała się oferować 
coraz bardziej zaawansowaną 

technologię, by ułatwić Państwu 
codzienne życie. 

Za niewielkie pieniądze mo-
żemy być w  kontakcie z  bli-
skimi dzięki marce „w naszej 
Rodzinie”, która jest telefonią 
„na kartę”. Aby korzystać z jej 
usług, nie trzeba podpisywać żad-
nej umowy. Wystarczy kupić star-
ter z nowym numerem telefonu 
i zarejestrować się lub przenieść 
tu swój numer. 

W telefonii „w naszej Rodzinie” 
można skorzystać z wielu promo-
cji. Polecamy naszPakiet Minut 
i SMS/MMS, który zawiera nastę-
pujące usługi: 4000 minut na roz-
mowy do wszystkich sieci (również 
na numery stacjonarne) oraz 4000 
SMS-ów/MMS-ów. Wszystkie wy-
mienione limity są ważne przez 

30  dni. Po wykorzystaniu usług 
w danym okresie rozliczeniowym 
kolejne połączenia lub SMS-y/
MMS-y będą rozliczane zgodne 
z cennikiem. Aby aktywować ten 
pakiet, wystarczy wpisać na tele-
fonie kod sterujący *136*11*07# 
(koszt 25 zł). Wcześniej jednak trze-
ba zadbać, by na koncie telefonicz-
nym znalazła się odpowiednia dla 
danego pakietu kwota. Przelew 
można zrobić bez żadnych opłat 
w placówce Kasy Stefczyka lub 
z domu za pomocą konta inter-
netowego i usługi e-skok. Naj-
wygodniejszym rozwiązaniem 
kwestii płatności jest zlecenie 
stałe na przelew kwoty będącej 
kosztem wybranego pakietu na 
konto operatora. Ponieważ jest to 
pakiet cykliczny, usługę włącza się 
tylko raz – co miesiąc odnawia się 
sama bez konieczności wpisywania 
kodu.

Jeśli masz już numer tele-
fonu i chcesz go przenieść do 

„w  naszej Rodzinie”, proste 
formalności załatwisz „od ręki” 
podczas jednej wizyty w pla-
cówce Kasy Stefczyka (z  wy-
jątkiem placówek partnerskich). 
Wystarczy przyjść z  dowodem 
osobistym, wypełnić i  podpisać 
wniosek o przeniesienie numeru, 
podając swoje dane (imię i nazwi-
sko, PESEL, numer dokumentu – 
informacje te muszą być zgodne 
z tymi, które podałeś obecnemu 
operatorowi przy rejestracji nu-
meru) i określić, w jakim terminie 
Twój numer ma zostać przenie-
siony. Jeśli obecnie masz telefon 
na abonament, sprawdź, kiedy 
kończy się umowa (zwykle jest 
zawierana na 2 lata), aby uniknąć 
finansowych konsekwencji zerwa-
nia umowy przed czasem. 

Informacje o  promocjach 
można uzyskać w placówkach 
Kasy Stefczyka, na stronie in-
ternetowej polskiesiecicyfrowe.
pl oraz pod numerem infolinii 
536  699 999 (koszt połączenia 
abonentów telefonii „w naszej Ro-
dzinie” to 9 gr za minutę).

Hasła nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu

Zostań Mistrzem 
Kreatywności!Zostań Mistrzem 
Kreatywności!Zostań Mistrzem 
Kreatywności!

Problem z brakiem pieniędzy sam nie znika.

Pomyśl, zaplanuj i idź do Kasy Stefczyka.

Weź pożyczkę na raty, mała kwota, zdrowe oprocentowanie

pozwoli Twojej rodzinie na spokojne świętowanie.

Bożena Sieradzka – placówka Kasy w Wieluniu

Na świąteczne swe wydatki

weź pieniądze z pożyczki Zaratki.

Decyzja dobra, niewielkie raty,

szczęśliwy wrócisz ze SKOK-u do chaty.

Kupisz wszystko, co potrzeba –

rybę, śledzie, coś do chleba.

Może też kupisz coś z odzieży,

świętować będziesz, jak należy!

Prezenty także dostaną dzieci,

choinka pięknie nam zaświeci.

Każdy radośnie świętować będzie,

tak jak przystało, przy kolędzie!

Eugenia Matwiejuk – placówka Kasy w Białej Podlaskiej

Święta już blisko, a gotówki mało,

zwłaszcza jej teraz więcej by się zdało.

Więc Kasę Stefczyka odwiedzamy

i u niej gotówkę pobieramy.

Aby sprawić najbliższym niespodzianki,

spełnić ich życzenia i różne zachcianki.

Bo to jest Kasa nasza polska,

przyjazna dla wszystkich, po prostu swojska.

Stanisław Nowotka – placówka Kasy w Pułtusku

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj,

tak zasada mówi stara.

Lecz gdy Stefczyk proponuje

i pieniążki Ci szykuje,

idź do Kasy bez obawy,

by załatwić ważne sprawy.

Wkrótce święta i wydatki,

więc skorzystaj z Zaratki.

Marek Nowara – placówka Kasy w Zabrzu

Skorzystaj szybko z pewnej Zaratki,

by starczyło Ci na świąteczne wydatki.

By magia świąt jak najdłużej trwała,

przygotowywanie prezentów Ci radość dawała.

To dzięki Kasie Stefczyka być może,

ona jak zwykle w potrzebie pomoże.

Kasa duża, ratka mała,

propozycja doskonała.

Lucyna Wyrobek – placówka partnerska Kasy w Brzeszczach

Kolejny rok minął we wspólnocie Członków telefonii 
„w naszej Rodzinie”, zespolonej nie tylko wiarą 
i patriotyzmem, lecz także nowoczesnymi technologiami, 
które służą podtrzymywaniu i rozwijaniu więzi naszej 
społeczności oddanej Bogu i Ojczyźnie. 
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Formularz do konkursu „Zostań Mistrzem Kreatywności 10!” w „Czasie Stefczyka”. Czas trwania konkursu: 10.01.2019 r. do dnia 9.02.2019 r. 
Imię i nazwisko Uczestnika: 
Data urodzenia Uczestnika: 
Adres do korespondencji Uczestnika: 

Adres e-mail Uczestnika: 
Numer telefonu Uczestnika: 
Propozycja hasła reklamowego:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (zwaną dalej „Kasa”)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kasastefczyka.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również w celach rozliczeniowych oraz opublikowania Pani/Pana 
danych osobowych na stronie internetowej http://www.kasastefczyka.pl/czas-stefczyka, na łamach „Czasu Stefczyka” w razie wygranej oraz na portalach społecznościowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam* na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo lub systemowo z Kasą, 
w szczególności Apella S.A. z siedzibą Gdyni, jak również współpracującym z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Pani/Pana dane będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie konkursu a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej na podany przez 
Pana/Panią adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących usług i produktów finansowych oferowanych przez Kasę oraz 
powiązane z nią kapitałowo Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. SKA, jak również inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo lub systemowo z Kasą, w szczególności: Stefczyk Finanse TZ SKOK sp. z o.o. 
SKA, Krajowa SKOK, SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Aplitt S.A., Asekuracja sp. z o.o., Apella S.A., Stefczyk Leasing TZ SKOK sp. z o.o. SKA, SKEF, Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki Sp. j. zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie.
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie.

Podpis Uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu „Zostań Mistrzem Kreatywności 10!” w „Czasie Stefczyka” dostępnym w placówkach Kasy i na stronie www.kasastefczyka.pl/czas-stefczyka.

Podpis Uczestnika
* niepotrzebne skreślić

Wystarczy:
1. Wypełnić formularz.
2.  Złożyć go w najbliższej 

placówce.
3.  Oczekiwać, aż hasło 

pojawi się na stronie 
www.kasastefczyka.pl 
pod specjalną zakładką 
konkursową!

Nagrody czekają!Nagrody czekają!Nagrody czekają!
Regulamin konkursu „Zostań Mistrzem Kreatywności 10!” dostępny na stronie www.kasastefczyka.pl 
oraz w placówkach Kasy. Konkurs trwa od dnia 10.01.2019 r. do dnia 9.02.2019 r.

Masz głowę pełną 

pomysłów? A może uwielbiasz 

wymyślać rymowanki?

Zostań Mistrzem 
Kreatywności!Zostań Mistrzem 
Kreatywności!Zostań Mistrzem 
Kreatywności!

Daj upust swojej 
kreatywności i już teraz 
weź udział w naszym 
konkursie, wymyślając 
propozycję hasła 
dotyczącego 
planów
noworocznych



kasastefczyka.pl
801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)

Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Członków nieposiadających pożyczek lub 
kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Ferie za pasem, 
weź wygodną kasę!

Pożyczka Zaratka wygodna 
i lekka niczym śnieżny puch.
Możesz wziąć: 1000 zł, 2000 zł, 
3000 zł, a nawet 4000 złotych.

RRSO: 9,38%

Sprawdź naszą 
ofertę, skorzystaj 
z pieniędzy i wydaj je 
na co chcesz!

Wniosek możesz 
złożyć przez telefon!


