XIV edycja Marcin Gortat
Camp za nami – celem spotkań
jest promowanie wśród dzieci
aktywności fizycznej i sportu
5

Zyskaj wiedzę
o cyberbezpieczeństwie i wygraj:
nagroda główna 500 zł i jedno
wyróżnienie w kwocie 250 zł
6
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Szarża husarii pod Chocimiem
sprzed równo 400 lat to triumf
Rzeczypospolitej, który odbił się
głośnym echem w całej Europie
22

ŁĄCZYMY
CZYTELNIKÓW
CZASU
STEFCZYKA

AKTUALNOŚCI

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wzniosłe chwile naszej historii:
trudnej i dumnej. Przypominamy naszą odwieczność na ziemi, która – teraz podzielona między
państwami – była jednością w różnorodności.
Rzeczpospolita, dzięki wspólnocie celów nadrzędnych oraz uszanowaniu indywidualnych
i narodowych odrębności, obroniła cywilizację
Zachodu przed azjatyckimi najeźdźcami. Heroicznym, ale dziś nieco zapomnianym, akcentem
była bitwa chocimska w 1621 r. 400 lat temu
uratowaliśmy Zachód przed osmańską inwazją.
Ostatnim akcentem obrony chrześcijańskiego
świata przed islamskim imperium była oczywiście wiktoria wiedeńska w 1683 r., jednak obrona
twierdzy nad Dniestrem była równie wielkim
sukcesem oręża Rzeczypospolitej. Pod Chocimiem, jak pod Wiedniem, chlubne karty zapisała
najlepsza kawaleria w dziejach świata. Chocimskie zwycięstwo osiągnięto dzięki połączeniu
sztuki fortyfikacyjnej i artyleryjskiej oraz taktyki
piechoty z zabójczym pięknem szarż skrzydlatych husarzy. Obrońcy Chocimia walczyli nie
tylko z przeważającym liczebnie wrogiem, lecz
także z głodem. Wytrwali jednak i zwyciężyli, bo
przyświecała im myśl, że „walczymy za wiarę
przeciw poganom, krzyża świętego nieprzyjaciołom, walczymy za króla, za naród cały”.

liczby Kasy Stefczyka

6 940 000 000 zł
depozyty

6 120 000 000 zł

pożyczki

7 390 000 000 zł
aktywa

359

placówki

836 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA SIERPIEŃ 2021 ROKU
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Mistrzostwa świata
iQFOiL 2021
Paweł Tarnowski, polski żeglarz, windsurfer,
którego karierę wspiera Fundacja Stefczyka,
wziął udział w mistrzostwach świata w nowej
olimpijskiej klasie windsurfingowej iQFOiL.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

słowo od dyrektora

M

istrzostwa rozgrywały się w sierpniu, w Szwajcarii, nad jeziorem
Silvaplana. Z każdej strony otoczone
jest szczytami z masą wyciągów narciarskich. Jezioro znajduje się na wysokości
1815 m n.p.m. W sierpniu w nocy temperatura spada do 4–5°C, w słoneczny
dzień sięga czasami 30°C. Kierunek wiatru do ścigania obowiązuje tylko jeden,
tzw. Maloja wind (wiatr z kierunku
południowego, wzdłuż doliny od wioski
Maloja), ponieważ jezioro jest zbyt małe,
aby były rozgrywane wyścigi przy innym
kierunku (zbiornik wodny przypomina
raczej dużą kałużę niż rozległy żeglarski
akwen). Gdy przyjdzie Maloja wind, to
wieje naprawdę dobrze (ok. 15–20 knts),
a halówkę ze względu na wąskie brzegi
pływa się przeważnie na trzy lub cztery
zwroty. Woda w jeziorze jest lodowata
cały rok i to podczas wyścigów dodaje
odrobiny dreszczyku (niekoniecznie
emocji), gdy słońce zajdzie na moment
za chmurami.
Nowa olimpijska klasa windsurfingowa iQFOiL zastąpiła klasę RS:X na IO
Paryż 2024.
– Po tygodniu ścigania w bardzo
dużej, 180-osobowej stawce mężczyzn,
zakończyłem zawody na 35. miejscu
(drugie miejsce wśród Polaków). Jest
dobrze, chociaż apetyt był na finałową
dwunastkę – wspomina Paweł Tarnowski. – Po pierwszym dniu plasowałem

się na 20. miejscu. To była dobra pozycja do ataku, jednak już przed samymi
zawodami na treningach w Szwajcarii nietrudno było się zorientować, że
w kontekście prędkości i ustawienia
sprzętu jest jeszcze sporo do zrobienia.
Pierwszy dzień dobrze to zweryfikował,
bo topowa piątka była poza zasięgiem.
Od razu zacząłem zmieniać ustawienia
i szukać lepszej prędkości (bez której nie
da się płynąć z przodu). Obecne ustawienia nie były najlepsze, ale byłem do nich
przyzwyczajony i pozwalały mi pływać
w dwudziestce. Jednak nie po takie miejsca przyjechałem na te zawody. Brakowało czasu na opływanie zestawu, ale nie
mając wiele do stracenia, postanowiłem
sprawdzić możliwie dużo opcji, aby przynajmniej widzieć, co jak jedzie, w porównaniu z resztą świata – i to jest mój mały
sukces tego wydarzenia. Drugim sukcesem jest to, że po przerwie wróciłem do
pływania i dogoniłem dużą część stawki,
która na iQFOiL-u pływa już dwa lata.
Dla mnie było to pierwsze starcie w takiej
stawce i pierwsza okazja, aby zobaczyć,
gdzie plasuję się w międzynarodowej
ekipie. Do tej pory trenowałem „po
omacku”. Teraz wiem, co należy poprawić, i bardzo się cieszę, że mogłem tego
doświadczyć. A zatem do roboty, bo już
w październiku w Marsylii we Francji
odbędą się mistrzostwa Europy i tam
planuję poprawić obecny wynik.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

OFERTA

Konsolidacja w Kasie Stefczyka
Pożyczka jest coraz popularniejszym rozwiązaniem w przypadku
przejściowego braku pieniędzy. Posiadanie kilku zobowiązań finansowych często jednak okazuje się uciążliwe, dlatego najlepszym
rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zrobienie porządku z finansami.
W tym pomoże pożyczka konsolidacyjna Fit w Kasie Stefczyka.

C

zym jest konsolidacja? To zaciągnięcie jednego, nowego zobowiązania celem spłaty
dotychczasowych. Takie rozwiązanie jest najlepszym wyjściem dla osób, które posiadają
już kilka zobowiązań w różnych instytucjach
finansowych i chciałyby połączyć je w jedno.
Dzięki pożyczce konsolidacyjnej płaci się tylko
jedną ratę w miesiącu, a nie jak do tej pory –
kilka. Ponadto warunki nowej pożyczki mogą
być na tyle atrakcyjne, że kwota miesięcznej
raty może być niższa niż suma miesięcznych
rat wynikających z zobowiązań, które zostały
skonsolidowane.
Taką propozycję ma Kasa Stefczyka – to
Pożyczka Fit (RRSO: 6,22%) przeznaczona na
spłatę zobowiązań zaciągniętych w innych
instytucjach finansowych – pożyczek gotówkowych, ratalnych, kredytów samochodowych,

kart kredytowych, linii pożyczkowych czy debetów w rachunkach płatniczych. Pożyczkę Fit
można otrzymać w kwocie od 1 tys. zł do nawet
160 tys. zł, na okres od 12 do 120 miesięcy.
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w instytucjach
finansowych innych niż Kasa Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny
zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 26.02.2021 r.
dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu
wynosi 78 840 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu
wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją:
0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi
6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(RRSO): 6,22%. Czas obowiązywania umowy –
107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych:

955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata: 954,76 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 102 190,06 zł, w tym
odsetki: 23 190,06 zł.

Atuty Pożyczki Fit
w Kasie Stefczyka:
• miesięcznie jedna rata zamiast
wielu do spłaty
• możliwość zmniejszenia wysokości
sumy rat dotychczas spłacanych
zobowiązań
• 0 zł prowizji
• możliwości wyboru dnia spłaty
miesięcznej raty
• możliwość odroczenia spłaty pierwszej
raty nawet o 60 dni

Jedna perfekcyjnie
DOPASOWANA RATA
60

84

119

10 000 zł

194 zł

147 zł

112 zł

25 000 zł

484 zł

366 zł

280 zł

50 000 zł

967 zł

731 zł

559 zł

80 000 zł

1547 zł

1169 zł

894 zł

miesięcznych miesięczne miesięcznych
rat
raty
rat

60 d n

be z r a i
t
RRSO
tylko 6,22%

prowizji

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Maksymalna kwota pożyczki, o którą zawnioskujesz bez wychodzenia z domu, wynosi 100 tys. złotych. Pożyczka Fit bez wychodzenia z domu dostępna jedynie dla Klientów Kasy Stefczyka. Decyzja
kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Pożyczka Fit to najtańszy kredyt konsolidacyjny
wg rankingu serwisu www.17bankow.com, stan na marzec 2021 r. 60 dni bez rat dotyczy możliwości odroczenia spłaty pierwszej raty.
Przykład reprezentatywny z dnia 26.02.2021 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 78 840 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla
całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,22%. Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata: 954,76 zł. Całkowita
kwota do zapłaty: 102 190,06 zł, w tym odsetki: 23 190,06 zł.
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Wyniki konkursu dla Członków SKEF
i SKOK pt. „Lektura łącząca pokolenia”
K

Kazimierz Zabramski – zwycięzca w konkursie
pt. „Lektura łącząca pokolenia”
Jako przykład książki łączącej pokolenia oraz jako ciekawą lekturę na wakacje przedstawiam książkę pt. „Moja Polska”.
Książka ta, autorstwa Katarzyny Sołtyk z ilustracjami Elżbiety
Moyskiej, wspaniale łączy pokolenia przy jej czytaniu w kręgu
rodzinnym i nie tylko rodzinnym. Tutaj zawarte są najważniejsze
fakty z polskiej historii i tradycji. Opisani są polscy twórcy kultury i nauki, którzy odnieśli światowy sukces i pozostawili trwały
wkład w światową naukę i kulturę. Opisanych jest tu ponad
60 wydarzeń, które na trwałe zmieniły Europę i świat, których
autorami i twórcami są Polacy. Czytając tę książkę, tak dzieci,
młodzież, jak i starsi, przekonujemy się, jak wiele jest powodów
do dumy. Książka ta to niezbędna wiedza o Polsce dla każdego,
jest to swoiste kompendium wiedzy o Polsce. Opisane są tu
osiągnięcia Polaków, którymi możemy się pochwalić i z których
jako Polacy powinniśmy być dumni. Książka jest pięknie wydana,
w twardej okładce, z pięknymi ilustracjami.
Treści prezentowane w książce przedstawione są na tle ciekawie dobranych kolorów, co jest zachętą do zapoznania się
z ich treścią. Do przedstawianych opisów dołączone są ciekawe ilustracje czyniące przedstawiane tematy jeszcze bardziej
interesującymi.
Książkę tę powinno się czytać w rodzinie razem z dziećmi. Przy
lekturze dorośli mogą przypomnieć sobie niektóre wspaniałe
osiągnięcia naszych rodaków, poetów, pisarzy, wynalazców, może
zainspirować do sięgnięcia po inne książki bardziej szczegółowo
opisujące przedstawione tu historie. Natomiast dla dzieci i młodzieży książka ta może być inspiracją do dalszego poznawania
dziejów naszej Ojczyzny – ludzi, wydarzeń, z którym my, Polacy,
powinniśmy być dumni.
Spis treści pokazuje, jak obszerny i ciekawy materiał na temat
Polski zawarty jest na kartkach tego dzieła. Czytanie tej książki
łączy ludzi różnych pokoleń.
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Krystyna Godlewska – wyróżnienie w konkursie
pt. „Lektura łącząca pokolenia”

Pośród wielu lektur, które mogą łączyć pokolenia, serdecznie
polecam „Życie w rytm Bożych nut”.
Jest to przepięknie napisana książka zawierająca opowieść
o Biskupie Zawitkowskim. Wspomnienia i przemyślenia, dzieciństwo, ogromna miłość do Dziadka, Rodziców, Ziemi Ojczystej,
strojów i potraw regionalnych. Bogactwo polskich słów. Kazania
Biskupa były transmitowane podczas mszy św. radiowych wysłuchiwanych z ogromną uwagą. Duchowe cierpienie poprzez cierpienie powodowane zachowaniem proboszcza. Fragment wiersza,
jednego z wielu, wplecionego w treść całej książki przytaczam…
„Taka jest matka…”
Ty, takiej nie pamiętasz,
była przecież piękną, młodą dziewczyną,
a kiedy wiedziała, że już jesteś
tak ostrożnie z Tobą chodziła,
liczyła dni kiedy się urodzisz
…nie wiem, kim jesteś, rolnikiem, lekarzem, urzędnikiem, sekretarzem czy generałem, ale wszystko
Kim jesteś i to co masz… to od Niej… itd.
Przepięknie opisana miłość do najbliższych, patriotyzm.
To wzór do naśladowania, wręcz poradnik, jak wzorowo wychowywać dzieci, by kochały rodziców, bliźnich i Ojczyznę. Książkę tę
chce się czytać kilka razy, może być drogowskazem dla wszystkich ludzi – jak pięknie żyć.
Tak pięknie wspominał swoją mamę już śp. Biskup
Zawitkowski:
Lubiłaś ten wełniak na bordowym tle i białą chustkę z frędzlami
Miałaś wyszywaną koszulę i zakładałaś korale i broszkę miałaś
niebieską…
Zadajmy sobie pytanie: Czy każdy z nas pamięta ulubiony strój
swojej Mamy? Jak dzisiejsze pokolenie postrzega swoje Mamy,
które bywa, że przy pomocy medycyny estetycznej tracą czucie
w wargach, którymi powinny całować swoje dzieci?
Z wielką atencją wplecione fragmenty poezji do opisów
o Biskupie powodują, że książkę można przeczytać w ciągu doby,
fragmenty czytać dzieciom, młodzieży pokazać, co się w życiu
liczy. Polecam tę książkę każdemu Polakowi!

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

REKLAMA NR 1860

omisja konkursowa dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny prac konkursowych w ramach konkursu dla
Członków SKEF i SKOK pt. „Lektura łącząca pokolenia” i postanowiła
przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie:
pięćset złotych) Panu Kazimierzowi Zabramskiemu z miejscowości Andrychów w woj. małopolskim, który jest Członkiem Kasy
Stefczyka (oddział w Andrychowie ul. Rynek 1, 34-120 Andrychów) –
liczba przyznanych punktów: 15.
Ponadto, za szczególne walory pracy konkursowej zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
złotych) Pani Krystynie Godlewskiej ze Świnoujścia w woj. zachodniopomorskim, która jest Członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Świnoujściu ul. Bohaterów Września 15/3-4, 72-600 Świnoujście) – liczba
przyznanych punktów: 14.
Serdecznie gratulujemy!
***
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że konkurs spotkał się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przesłały swoje
prace konkursowe.

AKTUALNOŚCI

XIV edycja Marcin
Gortat Camp za nami

Zakończyły się coroczne spotkania z młodymi adeptami koszykówki, których celem jest
promowanie wśród dzieci aktywności fizycznej i sportu. Sponsorem Głównym Fundacji
MG13 oraz Partnerem Głównym Marcin Gortat Camp jest Kasa Stefczyka.

M

FOT. JAKUB GRUCA/058SPORT.PL

FOT. WOJCIECH FIGURSKI/058SPORT.PL

FOT. WOJCIECH FIGURSKI/058SPORT.PL

arcin Gortat Camp to cykl treningów dedykowanych dzieciom w wieku 9–13 lat, które mają
okazję spotkać się z Marcinem Gortatem, ale także z innymi graczami,
trenerami NBA i reprezentacji Polski. Co roku uczestnicy Campów
uczą się gry w koszykówkę, doskonalą umiejętności rzutów do kosza,
podań, dryblingu, kozłowania oraz
postawy w obronie, a więc wszystkiego, co decyduje o powodzeniu
w tym sporcie.
Tegoroczne spotkania odbyły się
w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Zgierzu, Dąbrowie Górniczej, Płocku
oraz Rumi. Ponadto w Krakowie
i Warszawie zostały zorganizowane
edycje dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Dzieci poruszające się na wózkach trenowały pod
okiem reprezentantów naszego
kraju w koszykówce na wózkach.
Kasa Stefczyka jest partnerem
i sponsorem Fundacji MG13 od
prawie dwóch lat. Z fundacją najlepszego polskiego koszykarza
połączyła nas troska o młodych
ludzi i chęć wsparcia uzdolnionej
młodzieży. Szczególnie bliskie są
nam takie wartości, jak współpraca
i zasady fair play, dlatego każdego
roku przeznaczamy środki na działalność charytatywną, sportową
i kulturalną.
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KONKURS

Cyberbezpieczeństwo –
zyskaj wiedzę i wygraj!
Zapraszamy do udziału w konkursie dla Członków Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych pt. „Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA TY”.
Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

K

onkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF: inicjowania,
prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej oraz ochrony konsumentów. Patronat honorowy nad konkursem
objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.
Konkurs będzie trwał od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia
2021 r. w czterech comiesięcznych edycjach. Każda edycja konkursu
będzie odbywała się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała
każdego 1 dnia miesiąca. Aktualnie zapraszamy do drugiej edycji konkursu, która rozpoczyna się 1 października 2021 r. Aby wziąć udział
w konkursie, należy posiadać status Członka Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs prowadzony jest w formie listownej z wykorzystaniem
kuponu konkursowego opublikowanego na stronie www.skef.pl, na
stronie internetowej Patrona/Fundatora, w gazecie „Czas Stefczyka”,
a także na stronach internetowych SKOK-ów, umożliwiającego uczestnikowi udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa.

INSTRUKCJA:
Krok I – Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
Krok II – Przeczytaj artykuł na temat cyberbezpieczeństwa.
Krok III – Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Krok IV – Na kuponie konkursowym udziel odpowiedzi w części I (test)
oraz w części II (pytanie opisowe).
Krok V – Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem konkursowym prześlij na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81 – 472 Gdynia
z dopiskiem: Z cyberbezpieczeństwem na TY do dnia 22 października
2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura organizatora,
które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda
główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z materiałami konkursowymi znajdują się na stronie: https://www.skef.pl/z-cyberbezpieczen
stwem-na-ty/ Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA „TY”

KONKURS
DLA CZŁONKÓW SKOK

DO WYGRANIA NAGRODY PIENIĘŻNE
Więcej informacji na: www.skef.pl
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Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM NA „TY”

KONKURS
DLA CZŁONKÓW SKOK

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane Uczestnika Konkursu:
Imię*:

Nazwisko*:

Ulica*:

Miejscowość*:

Nr domu*:

Nr lokalu:

Kod pocztowy*:

E-mail:

Telefon kontaktowy*:
Nazwa SKOK, której jestem członkiem*:
Nr członkowski w SKOK*:
Adres oddziału SKOK, której jestem członkiem*:

Oświadczenia:
Proszę zaznaczyć pola poniżej poprzez wstawienie znaku X.
„Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu pt. Z cyberbezpieczeństwem na „Ty”, który jest dostępny na stronie
www.skef.pl”.
„Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany, że moje dane osobowe podane w formularzu lub później będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu organizacji i realizacji konkursu pt. Z cyberbezpieczeństwem na „Ty” na zasadach określonych w Regulaminie
Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o moich
prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych”.
„Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej www.skef.pl, KSKOK, w gazecie
„Czas Stefczyka” a także na stronach internetowych SKOK-ów oraz w materiałach, sprawozdawczych, promocyjno – reklamowych w związku
z udziałem w Konkursie”.
„Wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi pisemnej zgłoszonej w Konkursie pt. Z cyberbezpieczeństwem na „Ty”.
„Oświadczam, że jestem autorem pracy konkursowej oraz przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, a prawa
te nie są obciążone prawami na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich”.
„Oświadczam, że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie stanowi plagiatu ani przeróbki lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden
inny sposób nie narusza autorskich praw osobistych, ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich”.
Czytelny podpis Uczestnika konkursu*:
*pola obowiązkowe
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.
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Dopłata do przesyłki?
UWAGA, OSZUSTWO!
Czekasz na paczkę lub wysłałeś przesyłkę i w niedługim
czasie otrzymałeś SMS lub e-mail wzywający Cię do
dopłaty drobnej kwoty poprzez wysłany w wiadomości
link? Uważaj, to oszustwo!

D

o Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie zgłosiła się Pani Jolanta, która padła ofiarą oszustwa i straciła
kilka tysięcy złotych. Nasza Klientka oczekiwała na paczkę. Otrzymała SMS z prośbą o dopłatę do przesyłki w wysokości 1,23 zł. Bała
się, że przesyłka zostanie zwrócona, więc bez zastanowienia kliknęła
link znajdujący się w wiadomości i przelała brakującą kwotę. Niestety z jej konta zniknęły wszystkie oszczędności. Sprawa została
zgłoszona na policję, ale realne szanse na odzyskanie pieniędzy nie
są zbyt duże.

W sytuacji gdy otrzymasz podobną wiadomość, nigdy nie klikaj
podanego w niej linku i pod żadnym pozorem nie podawaj danych
do swojej bankowości internetowej!
W związku z tym, że telefony są słabiej chronione przed złośliwym
oprogramowaniem niż komputery, należy zachować szczególną
ostrożność, gdy otrzymujemy SMS z linkiem przekierowującym
nas do aplikacji, którą powinniśmy zainstalować. Prośba o ściągnięcie aplikacji powinna sprawić, że zapali nam się czerwona
lampka – prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia ze złośliwym oprogramowaniem. Zainstalowanie takiej aplikacji grozi
przejęciem konta bankowego przez oszustów i oczywiście utratą
pieniędzy.

Jak to się stało, że Pani Jolanta dała się oszukać? Czy można
było tego uniknąć? Jak się zachować, gdy podejrzewamy, że ktoś
chce nas okraść?
Zastosowana przez przestępców metoda to phishing. Oszustwo
polega na podszywaniu się pod osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych danych, jak hasło i login do konta bankowego
czy dane karty kredytowej. Wbrew pozorom to bardzo prosty
rodzaj ataku cybernetycznego, bazuje bowiem na takim pokierowaniu daną osobą, aby sama ujawniła wrażliwe dane. Przestępcy
wcale nie muszą przełamywać skomplikowanych zabezpieczeń
bankowych, jeżeli sami podamy im dane „na tacy”. Po kliknięciu
linku w wiadomości Pani Jolanta zobaczyła stronę internetową
łudząco przypominającą stronę swojego banku. „Logując się” do
konta, nieświadoma zagrożenia, podała przestępcom wszystkie
dane niezbędne do przejęcia konta, co zakończyło się utratą kilku
tysięcy złotych.

Jak należy się zachować?
•
Ignoruj wszelkie wiadomości tego typu. Pamiętaj! Firma kurierska
nie ma prawa żądać żadnej dopłaty do paczki. Każdy taki SMS lub
e-mail to wiadomość od oszustów.
•
NIGDY NIE wchodź w dołączone do wiadomości linki i NIE loguj
się przez nie na swoje konto bankowe.
•
Robiąc przelew internetowy, zawsze korzystaj ze sprawdzonych
i zabezpieczonych stron Twojego banku.
•
NIGDY NIE instaluj na swoim telefonie aplikacji, które są
niezweryfikowane.
•
NIGDY NIE podawaj całego loginu i hasła do bankowości internetowej czy też danych karty płatniczej.
•
Jeżeli nie jesteś pewny, czy otrzymany SMS lub e-mail pochodzi
faktycznie od firmy kurierskiej, zadzwoń do Biura Obsługi Klienta
i zapytaj o sprawę – zawsze weryfikuj tego typu wiadomości.
•
Jeżeli podejrzewasz, że możesz być na celowniku oszustów, skontaktuj się z policją.
•
Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś się na policję.

Schemat działania jest następujący:
Nieświadoma ofiara otrzymuje SMS z informacją, iż musi dopłacić
drobną kwotę do przesyłki, inaczej zostanie ona zwrócona (czasami
jako powód dopłaty oszuści podają dezynfekcję paczki). Płatność
ma zostać dokonana za pośrednictwem strony podanej w linku.
Po kliknięciu widzimy stronę imitującą prawdziwą stronę internetową banku lub operatora płatności. Gdy dokonujemy przelewu,
przestępcy otrzymują dane logowania do bankowości internetowej,
a tym samym dostęp do konta, które w kilka chwil zostaje wyczyszczone do ostatniej złotówki.

Za każdym razem, gdy ktoś chce nakłonić nas do dokonania
płatności powinniśmy zachować szczególną ostrożność i stosować
zasadę ograniczonego zaufania. Oszuści stosują coraz wymyślniejsze
metody, aby wyłudzić pieniądze, dlatego zdrowy rozsądek i ostrożność są takie ważne. Ufajmy tylko sprawdzonym i zweryfikowanym stronom i jak ognia unikajmy płatności przez strony podane
w linkach, nawet jeżeli są łudząco podobne do znanych nam witryn
internetowych.
Ważne! Jeśli otrzymałeś z nieznanego źródła SMS/e-mail o zaległościach finansowych z linkiem do opłaty i podejrzewasz próbę
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podejrzany SMS/e-mail jako załącznik i wysłać. Tego typu przestępstwa
są ścigane na wniosek osoby poszkodowanej, dlatego należy je zgłaszać
w najbliższej jednostce policji lub prokuraturze.
KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. doradztwa finansowego
i konsumenckiego w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie

REKLAMA NR 1860

oszustwa, możesz dokonać zgłoszenia w CSIRT NASK. Na stronie
https://incydent.cert.pl/ znajduje się interaktywny formularz umożliwiający wysłanie zgłoszenia o potencjalnym niebezpiecznym incydencie. W treści zgłoszenia należy zapisać otrzymaną wiadomość
w całości, wraz z załącznikiem i nagłówkami w osobnym pliku, oraz
przesłać do analizy.
Warto pamiętać o wybraniu właściwej kategorii podmiotu zgłaszającego, np. osoba fizyczna, a następnie opisać incydent i dołączyć
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Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM
Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM
NA „TY”
NA „TY”

KONKURS
KONKURS
DLA CZŁONKÓW SD
KO
LA
K CZŁONKÓW SKOK

KUPON KONKURSOWY
KUPON KONKURSOW
I. Rozwiąż test.

I. Rozwiąż test.

Wstaw znak X obok jednej prawidłowej odpowiedzi.
Wstaw znak X obok jednej prawidłowej odpowiedzi.

1. Oszustwo, które polega na podszywaniu się pod
1. osobę
Oszustwo,
lub instytucję
które polega
w celu
na wyłudzenia
podszywaniu
poufnych
się pod osobę
danych
lub
to:instytucję w celu wyłudzenia
phising;

phising;

malware;

malware;

spam.

spam.

2. Które z podanych niżej to Twoim zdaniem dane2.
poufne?
Które z podanych niżej to Twoim zdaniem dane poufne?
zanonimizowane imię i nazwisko;

zanonimizowane imię i nazwisko;

nazwa banku lub SKOK;

nazwa banku lub SKOK;

dane karty kredytowej.

dane karty kredytowej.

3. Klientka dopłatę do przesyłki zapłaciła za pośrednictwem:
3. Klientka dopłatę do przesyłki zapłaciła za pośrednictwem:
otrzymanego linku;

otrzymanego linku;

blika;

blika;

e-maila.

e-maila.

4. Która z poniższych zasad pozwala zmniejszyć ryzyko
4. Która
zainfekowania
z poniższychswojego
zasad pozwala
komputera
zmniejszyć
lub utraty
ryzyko
danych
zainfekowania
wrażliwych?
swojego komputera
zasada kontroli zaufania;

zasada kontroli zaufania;

zasada ograniczonego zaufania;

zasada ograniczonego zaufania;

zasada prawnego zaufania.

zasada prawnego zaufania.

5. Jeżeli podejrzewasz, że zostałeś oszukany powinieneś:
5. Jeżeli podejrzewasz, że zostałeś oszukany powinieneś:
zadzwonić tylko do swojego banku lub Skok i poinformować
zadzwonić
o zdarzeniu;
tylko do swojego banku lub Skok i poinformować o zdarzeniu;
zmienić numer telefonu;

zmienić numer telefonu;

jak najszybciej zgłosić sprawę w najbliższej jednostce
jak Policji
najszybciej
lub prokuraturze
zgłosić sprawę
orazwdo
najbliższej
swojego banku
jednostce
lub Policji
SKOK lub prokuraturze oraz do
zwłaszcza, gdy ujawniłeś dane poufne lub zainstalowałeś
zwłaszcza,
podejrzaną
gdy ujawniłeś
aplikację.
dane poufne lub zainstalowałeś podejrzaną aplikację.
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Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie
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 sierpniu 2021 roku.

Z

arząd Kasy podjął decyzję o kontynuowaniu posiedzeń Zarządu z zachowaniem środków
ostrożności – posiedzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
SIERPIEŃ 2021
W sierpniu posiedzenia Zarządu
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się pięć razy:
– 3 sierpnia,
– 10 sierpnia,
– 17 sierpnia,
– 24 sierpnia,
– 31 sierpnia.
Zagadnienia, które były omawiane na
posiedzeniach Zarządu, dotyczyły oceny
bieżącej sytuacji Kasy, opracowania
i wprowadzenia stosownych procedur
bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem ciągłości działania placówek i stałego dostępu naszych Członków do swoich środków finansowych oraz wdrożenia
w Kasie możliwości świadczenia usług za
pośrednictwem kanałów zdalnych, dzięki
czemu oferta Kasy poszerzyła się o możliwość wystąpienia o kredyt czy założenia
lokaty bez konieczności wizyty w placówce
Kasy.
1. Omówienie bieżących spraw, w szczególności dotyczących:
a) działań marketingowych i inicjatyw
z zakresu działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej oraz współdziałania w tym celu z organizacjami
społecznymi, np. dofinansowanie
przez Fundację Stefczyka:
○○ wsparcie finansowe Bractwa Rycerskiego spod Nordowej Gwiazdy – organizacja wydarzenia „Inscenizacja
bitwy pod Świecinem” – XVI edycja
inscenizacji;
b) sytuacji w placówkach sprzedażowych z uwzględnieniem aspektu
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dotyczącego budowania i umacniania
więzi członkowskiej, a także jeszcze
lepszego reagowania na potrzeby
Członków Kasy.
○○ Przygotowania do wdrożenia nowej
wersji bankowości elektronicznej oraz
skorzystanie z jej nowych możliwości
– sprawniejsze wyszukiwanie najważniejszych funkcji oraz jeszcze szybsze wykonywanie operacji na swoim
koncie.
Nowa wersja to:
DDodświeżony wygląd – bankowość
elektroniczna zyskała nową, bardziej
przejrzystą odsłonę;
DDprostsze i szybsze zlecenia przelewów
– dzięki autouzupełnianiu unikniemy
wpisywania tych samych danych do
przelewu;
DDekran startowy z najważniejszymi aktualnościami – znalezienie operacji, którą
chce się wykonać, zajmie jeszcze mniej
czasu.
Więcej o nowej bankowości elektronicznej można dowiedzieć się na stronie
www.kasastefczyka.pl.
○○ Wprowadzenie od 1 września nowego
sposobu potwierdzenia płatności kartą
w Internecie. Usługa silnego uwierzytelnienia opierać będzie się o łączne
zastosowanie dwóch czynników:
DDkod SMS – element posiadania – bez
zmian;
DDhasło do transakcji internetowych
(e-hasło) – element wiedzy – zdefiniowane przez Klienta w systemie bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia do stosowania

jednolitych wzorów następujących
druków:
DDaneks do umowy o linię pożyczkową
w rachunku bieżącym „Tandem”,
DDustanowienie nowego poręczyciela,
DDzmiana zabezpieczenia poprzez
ustanowienie poręczyciela w miejsce
umowy ubezpieczenia,
DDuzupełnienie zgody i poręczenia
małżonka,
DDoświadczenie o odstąpieniu od Aneksu,
DDrozwiązanie umowy poręczenia
pożyczki,
DDzmiana zabezpieczenia z ubezpieczenia na weksel,
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DDzmiana parametrów umowy pożyczki,
DDzmiana komparycji umowy pożyczki,
DDogólny druk aneksu umowy pożyczki,
DDumowa o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka,
DDumowa o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka
zawierana przez call center,
DDregulamin świadczenia usługi bankowości elektronicznej e-skok przez
Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka,
DDformularz informacyjny I dotyczący
Kredytu Hipotecznego z niskim
wkładem,
DDformularz informacyjny II dotyczący Kredytu Hipotecznego z niskim
wkładem,
DDinformacja ogólna dotycząca kredytu hipotecznego Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej,
DDregulamin udzielania kredytów
hipotecznych Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej,
DDumowa kredytu hipotecznego,
DDumowa o kartę płatniczą VISA,
DDregulamin wydawania kart VISA
dla Członków Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych,
DDregulamin wydawania kart VISA
BUSINESS,

DDzasady przetwarzania danych osobowych posiadaczy i użytkowników kart
płatniczych SKOK;
b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów następujących
produktów:
DDLokata na nowe środki,
DDKredyt Hipoteczny,
DDKredyt Hipoteczny Super VIP;
c) zatwierdzenia dokumentacji i procedur regulujących pracę w Kasie Stefczyka: PR11.05/05 Transport wartości
pieniężnych – wyd. XIV; PR08.05/01
Procedura realizacji usługi archiwizacji dokumentacji CEAD w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
w Gdyni – wyd. X; PR02.04.01/42
Obsługa wniosków kredytowych przez
telefon – wyd. IV; PR07.02/01 Organizacja oraz raportowanie z kontroli
w placówkach terenowych – wyd. V;
PR07.02/03 Przeprowadzanie audytu
wewnętrznego w komórkach Centrali oraz w podmiotach zewnętrznych realizujących czynności na
rzecz SKOK im F. Stefczyka – wyd. VI;
PR07/02 Archiwizacja oraz udostępnianie dokumentacji audytu i kontroli

wewnętrznej – wyd. V; PR02.04.01/38
Procedura aneksowania umów
zawartych z Członkami Kasy Stefczyka – wyd. V; PR15/01 Zarządzanie
projektami – wyd. IV; PR24/09 Procedura testów warunków skrajnych –
wyd. V; Metodyki analizy zdolności
kredytowej i weryfikacji dokumentacji kredytowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka – wyd. XXVI;
Metodologia kredytów gospodarczych – Zasady udzielania pożyczek
i kredytów gospodarczych oraz zasady
przyjmowania zabezpieczeń rzeczowych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka – wyd. XIII;
d) podjęcie uchwały dot. braku zmiany
wysokości stopy oprocentowania
pożyczek/kredytów aktywnych
z oprocentowaniem opartym o stawkę
WIBOR 6M;
e) podjęcie uchwały dot. zmiany Tabeli
Prowizji i Opłat dla prowadzonych
rachunków płatniczych, rachunków
bieżących dla fundacji, rachunków bieżących dla podmiotów instytucjonalnych i rachunku e-Parlamentarzysta.

Nasi krzyżówkowi laureaci

Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy związanej z Konkursem Krzyżówkowym.
Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć hasło oraz wykonać zadanie konkursowe, by
wygrać ciekawą książkę. W czerwcu zadanie konkursowe brzmiało: „Planujemy urlop,
opisz nam swoje wakacyjne plany”. Przedstawiamy kolejnego laureata i jego pracę.
POZNAŃ. Pan Andrzej
Woźniak odebrał nagrodę
w placówce mieszczącej się
przy ul. Dąbrowskiego 64
w Poznaniu. Pan Andrzej
uwielbia podróże. Od
pięćdziesięciu lat przemierza
Europę autostopem.
„Uważam, że każdy z nas ma
jakiś cel w swoim życiu. Moim
w pewnym momencie stały
się podróże”. Na wakacje
polecił odpoczynek na łonie
polskiej przyrody.

W okolicy Zagórowa jest
Nadwarciański Park
Krajobrazowy – razem
z dziećmi będziemy podglądali bobry i rzadkie
ptaki bataliony. W okolicy
jest dużo gniazd bocianów. To prawie raj.
INFOLINIA 801 600 100
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0 zł
prowizji

Pożyczka
Zaratka

RRSO: 7,23%
Pożyczasz:
1000 zł
2000 zł
3000 zł
4000 zł

Spłacasz
miesięczną ratę:

25 zł
50 zł
75 zł
100 zł

możliwości!

Zadzwoń: 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Wypełnij wniosek na www.kasastefczyka.pl
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 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. Minimalny i maksymalny okres spłaty Pożyczki Zaratka
wynosi 48 miesięcy.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.07.2021 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 4000,00 zł.
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł)
wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy,
47 miesięcznych rat równych: 95,80 zł oraz ostatnia, 48. rata: 96,03 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 4598,63 zł, w tym
odsetki: 598,63 zł.

OFERTA

Karta wielowalutowa –
nowość w Kasie Stefczyka

Podróże zagraniczne bez gotówki i z jedną kartą płatniczą w kieszeni, zakupy w sklepach internetowych również w walucie obcej – wszystko to będzie teraz łatwiejsze dzięki nowej karcie wielowalutowej Visa, którą w najbliższym czasie udostępni Kasa Stefczyka, i to bez konta walutowego.

K

asa Stefczyka zapowiada wprowadzenie w najbliższym czasie rewolucyjnego
usprawnienia dla osób aktywnie korzystających z rachunku płatniczego IKS oraz przypisanej do niego karty płatniczej. To karta wielowalutowa, którą będzie można otrzymać do
posiadanego już w Kasie rachunku IKS. Nowością w tym przypadku jest to, że do karty wielowalutowej nie będzie potrzebny rachunek prowadzony w walucie obcej, ponieważ wszystkie
transakcje rozliczane będą z posiadanego już
rachunku IKS. Ponadto transakcje wykonane
w walucie obcej przewalutowane zostaną po
atrakcyjnym kursie, natomiast od samego
przewalutowania nie będzie pobierana prowizja. Trudno będzie znaleźć podobną ofertę
na rynku finansowym.
CO TO JEST KARTA WIELOWALUTOWA?
Jeszcze jakiś czas temu wyjazd zagranicę
wiązał się z koniecznością zabrania gotówki
w walucie kraju, do którego się udawaliśmy.
Dużym usprawnieniem było wprowadzenie
kart walutowych, jednak do tego potrzebny
był rachunek płatniczy prowadzony w konkretnej walucie. Oznaczało to, że kiedy robiliśmy
zakupy w Szwajcarii, Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, musieliśmy posiadać
konta walutowe, odpowiednio: we frankach
szwajcarskich, euro i dolarach amerykańskich.
Oczywiście można było dokonywać płatności
w walucie obcej kartą wydaną do konta prowadzonego w złotych, jednak trzeba było liczyć
się z dodatkowymi kosztami za przewalutowanie oraz niekorzystnym kursem tego przewalutowania. Wiele zmieniły karty wielowalutowe.
W tej chwili instytucje finansowe proponują
jedną kartę do kilku kont walutowych. Dzięki
niej można płacić nie tylko w złotówkach, ale
także w walutach obcych, np. w euro, dolarach
amerykańskich czy funtach szterlingach, i nie
ponosić kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji. Podczas dokonywania płatności za granicą system bowiem samodzielnie
rozpoznaje, w jakiej walucie dokonywana jest
dana transakcja i obciąża odpowiednie konto.
Trzeba jednak pamiętać, by zasilić konta tymi
walutami, z których się korzysta.
INFOLINIA 801 600 100

KARTA WIELOWALUTOWA W KASIE STEFCZYKA
By posługiwać się kartą wielowalutową Kasy
Stefczyka, wystarczające będzie posiadanie
tylko jednego rachunku płatniczego IKS (innego
niż rachunek płatniczy IKS Podstawowy). Nie
trzeba więc pamiętać, by zasilić konto odpowiednią walutą, jeżeli będziemy chcieli zrobić
zakupy za granicą. Wystarczy jeden rachunek
prowadzony w złotych polskich. Poza tym od
transakcji w walucie obcej nie będzie pobierana
prowizja za przewalutowanie. Kartą wielowalutową Kasy będzie można bez obaw posługiwać
się nie tylko podczas wyjazdu zagranicznego,
ale także w czasie zakupów internetowych
w sklepach prowadzących transakcje w innych
walutach. Warto także pamiętać o bezpieczeństwie, a w przypadku karty wielowalutowej
transakcje internetowe z użyciem kodu CVV2
są uwierzytelniane przez system 3D Secure –
kodem otrzymywanym przez SMS.
Dzięki tej karcie można będzie także wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych
logo Visa na całym świecie, natomiast w Polsce wypłata środków z bankomatów Euronet
oznaczonych logo SKOK24 będzie bezpłatna.
Wypłaty gotówki do 300 zł można także
dokonać przy okazji zakupów w polskich
obiektach akceptujących usługę Visa cash

back – w sklepach, na stacjach benzynowych
i tysiącach innych punktów detalicznych
w całym kraju.
Używając karty wielowalutowej Kasy Stefczyka, będzie można korzystać także z wielu
atrakcyjnych zniżek i rabatów dostępnych dla
użytkowników kart Visa – informacje o aktualnych promocjach można sprawdzać na stronie
visa.pl.
Płatność kartą za zagranicą oznacza transgraniczną transakcję płatniczą przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych.
Konto oznacza rachunek płatniczy. Karta oznacza zbliżeniową, debetową kartę płatniczą.

Karta wielowalutowa
Visa w Kasie Stefczyka
• gwarantuje 0 zł prowizji za
przewalutowanie i atrakcyjny
kurs przewalutowania
• zapewnia swobodne wypłaty
z bankomatów obsługujących karty
Visa na całym świecie
• gwarantuje bezpieczne płatności
bezgotówkowe w sklepach, również
internetowych, w walucie obcej
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Kupujesz i zyskujesz
Płać kartą Visa za zakupy

Zyskaj nawet

150 zł
zwrotu co miesiąc!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Spełnij warunki promocji „KASA WRACA II Edycja”, obowiązującej od 31.01.2020 r. do odwołania. Szczegóły w regulaminie dostępnym
w placówkach oraz na kasastefczyka.pl. Karta oznacza debetową, zbliżeniową kartę płatniczą.

OFERTA

Kredyt Hipoteczny

Przed Tobą możliwość kupna nowego mieszkania, wymarzonego domu czy
działki budowlanej w atrakcyjnej okolicy? A może zastanawiasz się nad
przebudową swojej nieruchomości mieszkalnej? Koniecznie sprawdź Kredyt
Hipoteczny w Kasie Stefczyka (RRSO: 3,62%).

R

ynek mieszkaniowy przeżywa ostatnio duże ożywienie – wzrasta sprzedaż
mieszkań zarówno z rynku pierwotnego, jak
i wtórnego. Za tym idzie popyt na kredyty
hipoteczne. Jeśli mamy więc w planach zakup
własnego M, domu czy gruntu pod budowę
posiadłości, warto sprawdzić dostępną na
rynku ofertę kredytów hipotecznych. Trzeba
przy tym pamiętać, że wysokość miesięcznej
raty to nie wszystko. Bardzo ważny jest wymagany wkład własny. Pod tym względem atrakcyjnie przedstawia się oferta Kasy Stefczyka.
Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka może
być udzielony w wysokości wynoszącej maksymalnie od 60% do 90% wartości rynkowej
nieruchomości mieszkalnej lub maksymalnie od 30% do 50% wartości nieruchomości
komercyjnej. Oznacza to, że jeśli posiadamy
10% wartości mieszkania, domu lub działki
budowlanej, możemy starać się o finansowanie
INFOLINIA 801 600 100

zakupu tej nieruchomości lub wykup prawa
do lokalu. Okres kredytowania może wynosić od 5 do 30 lat. Kredyt Hipoteczny w Kasie
Stefczyka udzielany jest wyłącznie w polskiej
walucie i spłacany jest w comiesięcznych ratach
w równej wysokości.
Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka
dostępny dla osób posiadających środki na
wkład własny w wysokości minimum 10%;
wymóg ten dotyczy przeznaczenia środków
na zakup nieruchomości na rynku wtórnym.
W pozostałych przypadkach obowiązuje wkład
własny min. 20%. Występuje ryzyko zmiany
stopy procentowej (oprocentowanie oparte
o WIBOR 6M – zmiana stopy może nastąpić
raz na 6 miesięcy). Umowa o Kredyt Hipoteczny wymaga zabezpieczenia hipoteką wierzytelności wynikającej z tej umowy. Do uzyskania Kredytu Hipotecznego niezbędne jest
zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości

od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz
z cesją wierzytelności na kredytodawcę. Kredyt
udzielany jest w polskiej walucie. Dla kredytu
powyżej 500 000 zł wymagany staż członkowski powyżej 12 miesięcy.
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę
procentowania. Decyzja kredytowa zależy od
indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyt Hipoteczny
w Kasie Stefczyka:
• wymagany wkład własny już od 10%
wartości rynkowej nieruchomości
mieszkalnej – dotyczy zakupu
nieruchomości na rynku wtórnym
• kwota od 10 000 zł do nawet 2 000 000 zł
• dogodny okres kredytowania – od 5 do 30 lat
• atrakcyjne oprocentowanie z możliwością
uzyskania obniżek
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PORADNIKI

Gdzie szukać porad finansowych,
finansowo-prawnych
oraz konsumenckich?
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) powstało w 1997 roku w Gdyni
i od początku swojej działalności wspiera edukację finansową osób w różnym wieku,
przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków.

C

złonków Kasy Stefczyka łączy więź
dzięki przynależności do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Składki
członkowskie wnoszone przez Członków
umożliwiają SKEF prowadzenie doradztwa,
podejmowanie licznych inicjatyw edukacyjnych i działań charytatywnych.
Członkowie Stowarzyszenia mogą:
• korzystać z bezpłatnych porad prawno-konsumenckich w prowadzonych przez SKEF
Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie
i Białej Podlaskiej,
• korzystać z oferty Klubów Członków
SKEF, znajdujących się w placówkach Kasy
Stefczyka,
• brać udział w konkursach z nagrodami,
• brać udział w szkoleniach i projektach o zasięgu ogólnopolskim realizowanych przez
SKEF.
W ramach swoich celów statutowych Stowarzyszenie powołało do życia:
OŚRODKI DORADZTWA FINANSOWEGO
I KONSUMENCKIEGO
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy
praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków na rynku

usług finansowo-prawnych w naszym kraju
jest wyjątkowa. Jako jedyni od lat zajmujemy
się problematyką dotyczącą nadmiernego zadłużenia w Polsce i wspieramy osoby borykające się z problemami finansowymi. Corocznie
z porad specjalistów ODFiK korzysta ponad
2 tysiące osób.

KREDYT Z ROZSĄDKU
Nie ma nic nagannego w pożyczaniu pieniędzy,
pod warunkiem jednak, że przy podejmowaniu tego typu działań będziemy kierować się
rozsądkiem. Decyzja o wzięciu kredytu, po
przeanalizowaniu wszystkich argumentów za
i przeciw, może umożliwić nam zrealizowanie
naszych celów, takich jak np. zakup niezbędnego sprzętu AGD, samochodu, wymarzonego
mieszkania czy domu. Jeśli posiadamy pełną
świadomość tego, czym jest kredyt, i zdajemy
sobie sprawę z konsekwencji zaciągania zobowiązań, z pewnością będziemy rozsądniej
podejmować decyzje i na bieżąco analizować
swoją sytuację finansową.
Znaczna większość kredytobiorców zaciągając zobowiązanie, deklaruje, że chce
go spłacić zgodnie z zawartą umową. Jednak
los bywa nieprzewidywalny, a nasze dobre

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Krakowie
Obsługuje Klientów z terenu województw: małopolskiego,
śląskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego.
ul. Rynek Dębnicki 13/5, 30-319 Kraków
tel. 12 684 35 83, e-mail: odfik-krakow@skef.pl
ODFiK w Krakowie czynny:
poniedziałek – czwartek, godz. 8.00 – 16.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.
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chęci czasem mogą okazać się niewystarczające. Nieprzemyślane decyzje kredytowe,
brak podstawowej wiedzy czy utrata płynności finansowej to tylko niektóre przyczyny popadania w spiralę zadłużenia i stan
niewypłacalności.

PORĘCZANIE KREDYTÓW
Poważny problem stanowi także bezrefleksyjne poręczanie kredytów. Nie wszyscy
zdają sobie sprawę, że poręczyciel w takim
samym stopniu jak kredytobiorca odpowiada
za istniejący dług i wierzyciel może od niego
żądać zwrotu pożyczonych pieniędzy. Nierzadko kredyty zaciągane są dla osób trzecich, które pomimo początkowych zapewnień
o jego spłacie unikają odpowiedzialności,
a obowiązek zwrotu długu spada na nas jako
poręczycieli.
NADMIERNE ZADŁUŻENIE
Stan nadmiernego zadłużenia może być również
wywołany czynnikami od nas niezależnymi.
Zaburzenia płynności i stabilności finansowej
mogą być wywołane utratą pracy, majątku czy
zdrowia lub innymi przypadkami, których nie
jesteśmy w stanie przewidzieć. A pogorszenie
sytuacji życiowej z całą pewnością przełoży się
na zdolność do terminowej obsługi zobowiązań
finansowych. I właśnie takim osobom staramy
się pomóc.
PĘTLA KREDYTOWA
W nielicznych przypadkach zadłużenie może
być wynikiem celowego wyłudzenia kredytu.
Dotyczy to osób, które zaciągając kredyty,
posługują się fałszywymi lub nierzetelnymi
dokumentami. Na szczęście grupa osób, które
działają w taki sposób, stanowi niewielki odsetek wszystkich kredytobiorców. Nie możemy tych osób mylić z kredytobiorcami,
którzy zaciągają nowe zobowiązania w celu
spłaty już istniejących długów. Ich celem nie
jest wyłudzenie kredytu i bezprawne wzbogacenie się, ale wyjście z pętli kredytowej.
Niestety, robią to zazwyczaj nieumiejętnie
i przez to jeszcze bardziej pogłębiają swój
stan zadłużenia.
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PORADNIKI
USŁUGI DORADCZE ODFIK
ŚWIADCZONE SĄ W ZAKRESIE:
• pomocy w określeniu finansowej i prawnej
sytuacji Klienta,
• przekazywania informacji o przysługujących Klientowi prawach i uprawnieniach
konsumenckich,
• wyjaśnienia procedur kredytowych,
• doradztwa w zakresie budżetu domowego,
• wyjaśnienia zagadnień związanych z nadmiernym zadłużeniem.
PORTAL WWW.SKEF.PL
Wielkim wsparciem dla każdego zainteresowanego problematyką finansów – czy to dla
osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym
zakresie, czy mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań – jest nasz portal internetowy
www.skef.pl
Poza opisem projektów edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich czy projektów edukacyjnych dla seniorów
publikowanych jest bardzo wiele cennych artykułów poradnikowych.
Na szczególną uwagę i polecenie zasługuje
cotygodniowa PORADA TYGODNIA. W każdy
poniedziałek na portalu ukazuje się nowy
artykuł odpowiadający na konkretne pytanie, z jakim zgłosił się Klient do specjalisty
Ośrodka.
PRZYKŁADOWE PYTANIA PORUSZONE
W PORADACH TYGODNIA, NA KTÓRE
ODPOWIEDZIELI SPECJALIŚCI:
• Czy za długi bankowe grozi więzienie?
• Jak wygląda egzekucja alimentów a kwota
wolna od potrąceń?
• 500 plus dla seniora – czy podlega zajęciu?
• Jaki jest nowy sposób doręczania pism wierzycieli przez komorników?
• Czy można zrzec się dziedziczenia, aby uniknąć odpowiedzialności za długi?
• Co może firma windykacyjna?
• Ile może zająć komornik z emerytury i renty?
• Praca w trakcie pobierania emerytury – ile
można dorobić?
• Jak odroczyć spłatę rat kredytu hipotecznego?
• Restrukturyzacja zadłużenia – wyjaśnienie procedury restrukturyzacji zadłużenia w przypadku wystąpienia problemów
finansowych.
Na te pytania i wiele, wiele innych odpowiedź uzyskamy, wchodząc na stronę
www.skef.pl
Serdecznie zapraszamy.

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Gdyni
Obsługuje Klientów z terenu województw: zachodniopomorskiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 72
e-mail: odfik-gdynia@skef.pl oraz ptokarczyk@skef.pl
ODFiK w Gdyni czynny:
poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 12.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Warszawie
Obsługuje Klientów z województw: mazowieckiego,
łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
ul. Generała Władysława Andersa 37/59a
00-159 Warszawa
tel. 22 848 08 46, e-mail: odfik-warszawa@skef.pl
ODFiK w Warszawie czynny:
poniedziałek – czwartek godz. 8.00 – 16.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej
Obsługuje Klientów z terenu województw:
podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 411 10 47, e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl
ODFiK w Białej Podlaskiej czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 8:00 – 16:00
środa 9:00 – 17:00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

***
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Nasi specjaliści czekają na Państwa telefony, e-maile codziennie od poniedziałku do
czwartku. Przedstawiamy dane kontaktowe
Ośrodków.
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Zapomniana gehenna

Tragedia warszawiaków, którzy przeżyli powstanie, nie skończyła się 3 października 1944 r. Byli zapędzani przez Niemców do tzw. obozów przejściowych.
Obóz w Pruszkowie okupanci założyli po wybuchu powstania warszawskiego.

Marsz na wyniszczenie
Kierowani do obozu w Pruszkowie mogli
zabrać ze sobą tyle, ile sami zdołali udźwignąć. Całe kolumny pędzonych ludzi najpierw gromadzono w punktach zbiórek.
Wbrew niemieckim zapewnieniom o pokojowym wysiedlaniu Warszawy, zawartym
m.in. w ulotce „Ultimatum do ludności
Warszawy”, rozrzucanej przez Niemców
nad miastem, wypędzonym nie zapewniono
jedzenia ani odpoczynku. Ponadto żołnierze
RONA (rosyjscy kolaboranci, walczący po
stronie Niemców) grabili ludność i dopuszczali się gwałtów na polskich kobietach. Często długiej trasy marszu nie wytrzymywały
osoby starsze, chorzy i dzieci. Za opóźnianie
marszu Niemcy karali Polaków śmiercią. Na
trasie do Pruszkowa okoliczni mieszkańcy
dokarmiali tłumy wybiedzonych i wymęczonych marszem warszawiaków.
Przybyłe do obozu tłumy zastawały tragiczne warunki. Przemysłowe hale zakładów
kolejowych nie były przygotowane na przyjęcie ludzi. Nie było łóżek, bieżącej wody, toalet i zdatnej do picia wody. Tylko niektórzy
do snu mogli przykryć się słomą. Z uwagi na
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Mieszkańcy Woli wypędzani przez Niemców ze swych domów i swego miasta. Dziesiątki tysięcy ich
sąsiadów Niemcy wymordowali w ludobójstwie w tej warszawskiej dzielnicy

niewystarczającą liczbę toalet wypędzeni
swoje potrzeby załatwiali na miejscu, stąd
stłoczona ludność musiała przebywać w brudzie, zimnie i fetorze ekskrementów. Część
koczowała pod murami lub na torach pod
gołym niebem. Powstańcza sanitariuszka
Wiktoria Mrówczyńska „Wika” wspominała:
Pruszków dla mnie to była makabra, bo ja
to przeżyłam jako dosłownie piekło Dantego.
To było coś tak strasznego, to trudno opowiedzieć. W halach kolejowych było tak brudno,
że się myłam w lampie kolejowej, zatkałam
sobie czymś, gałganem, ktoś miał wrzątek
i się myłam.
Niemiecki porządek i polskie miłosierdzie
Podczas krótkiego pobytu w obozie pruszkowskim ludzie byli poddawani selekcji, na
podstawie której niemiecki okupant decydował o ich przyszłym losie. Podczas segregacji
kwalifikowano na roboty przymusowe oraz
typowano ludzi podejrzewanych o udział
w powstaniu – tych ostatnich wysyłano
w transportach do obozów koncentracyjnych. Uznanych za niezdolnych do pracy
kierowano na tereny Generalnego Gubernatorstwa. Niemcy z brutalnością rozdzielali
całe rodziny. Uznanych za zdolnych do pracy,
głównie między 16. a 60. rokiem życia, kierowano na roboty przymusowe w głąb Rzeszy.
Wytypowani do obozów koncentracyjnych
odjeżdżali ze stacji w Pruszkowie w bydlęcych wagonach. Części udawało się zbiec
i znaleźć schronienie w pobliskich gospodarstwach. Osoby chore, niepełnosprawne,

starsze oraz kobiety w ciąży i matki z dziećmi
uznawano za niezdolne do pracy i wysyłano transportami na tereny Generalnego
Gubernatorstwa.
Pomocy uwięzionym udzielała miejscowa
delegatura Rady Głównej Opiekuńczej (RGO),
kierowana przez prezesa ks. Edwarda Tyszkę
i wiceprezesa Władysława Mazurka. Działania Rady wsparł Polski Czerwony Krzyż,
łączniczki i sanitariuszki z Wojskowej Służby
Kobiet, harcerze oraz mieszkańcy Pruszkowa
i okolicznych miejscowości, a także parafie
rzymskokatolickie. Organizowano żywność,
środki czystości, prześcieradła czy lekarstwa.
Utworzony na terenie dawnych pruszkowskich warsztatów kolejowych obóz istniał od
6.08.1944 r. do 16.01.1945 r. Historycy szacują,
że przez obóz ten przeszło nawet do 650 000
ludzi. 85% stanowili wypędzeni mieszkańcy
Warszawy. Pozostali pochodzili z podstołecznych miejscowości, m.in. Anina, Włoch,
Zielonki czy Kobyłki. Spośród tych, którzy
przeszli przez obóz w Pruszkowie, ok. 150 000
ludzi trafiło na roboty przymusowe do Rzeszy,
ok. 70 000 wywieziono do obozów koncentracyjnych, a 350 000 uznano za niezdolnych do
pracy i wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa. Dzięki zatrudnionemu w obozie
polskiemu personelowi udało się uwolnić co
najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób.
MACIEJ BOGDANOWICZ
REKLAMA NR 1860

iemieckie plany zakładały całkowitą
zagładę stolicy przedwojennej Polski
i jej mieszkańców. Wojska okupanta nie tylko
prowadziły walkę z żołnierzami Armii Krajowej, lecz także dopuszczały się masowych
egzekucji na mieszkańcach Warszawy. Tym,
których nie udało się wymordować, Niemcy
przygotowali kolejny etap okupacyjnego
piekła.
Pierwszy transport skierowany do obozu
w Pruszkowie składał się z mieszkańców
Warszawy, którzy ocaleli z rzezi Woli, jednej
z najokrutniejszych zbrodni dokonanych na
narodzie polskim podczas II wojny światowej. W ciągu trzech dni niemieccy żołnierze
bestialsko zamordowali tam kilkadziesiąt
tysięcy mieszkańców Warszawy. Najwięcej
osób trafiło do Pruszkowa z początkiem
września 1944 r. po upadku Starego Miasta oraz na przełomie września i października w związku z zakończeniem działań
powstańczych. Wśród nich byli żołnierze
Armii Krajowej – wówczas już ze statusem
jeńców wojennych. W tym czasie, z uwagi na
ogromną liczbę ludzi wypędzanych z Warszawy, okupant utworzył też obozy pomocnicze w Piastowie, Ożarowie i Ursusie.
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21 października 1963 – zginął
w obławie SB i MO Józef Franczak,
ps. „Laluś”, „Lalek”, ostatni żołnierz podziemia antykomunistycznego. Absolwent szkoły żandarmerii
w Grudziądzu, w 1940 wstąpił do
Związku Walki Zbrojnej, a następnie służył w Armii Krajowej. W 1944
został siłą wcielony do II Armii Wojska Polskiego. W 1945 zdezerterował
i rozpoczął działalność w podziemiu
niepodległościowym. Poszukiwał
go Urząd Bezpieczeństwa. Został
aresztowany w 1946 podczas wielkiej obławy UB. Udało mu się uciec,
ponieważ pilnujący transportu więziennego ubecy byli jeszcze pod mocnym wpływem alkoholu, wypitego
poprzedniego wieczora. Przez blisko
dwadzieścia lat działania w konspiracji „Lalek” wsławił się wieloma
akcjami przeciwko władzy ludowej,
takimi jak zabijanie ubeków, ich
konfidentów czy aktywistów PPR.
W 1953 brał udział w nieudanym napadzie na kasę Gminnej Spółdzielni.
Przez kolejne dziesięć lat pozostawał
w ukryciu. Nie skorzystał z ogłoszonej
w 1956 amnestii. Został zastrzelony
21 października 1963 o godz. 15.40,
w obławie Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa we wsi Stary Majdan na Lubelszczyźnie. O godz. 21 ciało „Lalka” przewieziono do Akademii
Medycznej w Lublinie. Pochówku bezimiennego, podobnie jak w przypadku
jego współtowarzyszy broni, służby
dokonały potajemnie, na cmentarzu
przy ul. Unickiej. Cztery dni później,
w nocy, rodzina wykopała jego nagie,
pozbawione głowy ciało i dokonała
godnego złożenia zwłok do grobu. Od
2007 IPN prowadził śledztwo, które
doprowadziło do odnalezienia głowy
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Trzeci pogrzeb „Lalusia” odbył
się w asyście Dowództwa Garnizonu
Warszawa 26 marca 2015 w Piaskach.
Źródło: muzhp.pl/PB/ wikipedia.org

FOT. DOMENA PUBLICZNA

23 października 1776 – 245 lat
temu zakazano stosowania tortur
oraz karania śmiercią za czary.
Król Stanisław August Poniatowski
zaproponował, a sejm, zgodny jak
rzadko, w trybie przyspieszonym zaaprobował prawo zakazujące wszelkich tortur, uznając je za zawodny
środek dowodowy. W konstytucji Konwikcyje w sprawach kryminalnych
zakazano stosowania kary śmierci
za czary – a dotąd procesom o czary
obligatoryjnie towarzyszyły tortury. Jednogłośna decyzja posłów była
owocem rozprzestrzeniania się idei
oświeceniowych w polskim społeczeństwie: zaprzedawanie duszy diabłu uznawano już za niedorzeczność.
W poprzednich stuleciach ludzie mieli
z magią do czynienia na co dzień. Zapewniała ona materialną pomyślność
i zdrowie. Bywały jednak postacie
złowrogie, które dla własnej korzyści
lub z czystej złośliwości rzucały zaklęcia przynoszące nieurodzaj, chorobę,
a nawet śmierć. Sprawców tych szkodliwych czarów, maleficiów, należało
powstrzymać i ukarać. Z tego powodu wnoszono oskarżenia na sąsiadów,
a ściślej – z reguły na sąsiadki: wśród
oskarżonych o czary jedynie 10% stanowili mężczyźni. Znanych jest, na terenie Korony, w okresie XV–XVIII w.,
prawie 900 procesów, w których
łącznie oskarżono ponad 1300 osób.
Wiele spośród nich uniewinniono.
Ponieważ czarownice były sprytne
i niebezpieczne nawet w więzieniu,
chętnie zabezpieczano się przed ich
urokami, korzystając z magii ochronnej, a w celu ich złapania proszono
o pomoc wróżki. Procesy czarownic
przyszły z Zachodu wraz z prawem
niemieckim. Związane były z rozwojem miast, handlu i wiedzy demonologicznej, występowały więc przede
wszystkim w prowincjach zachodnich
Korony, najczęściej w Wielkopolsce.
Źródło: muzhp.pl/MAS
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5 października 1938 – nadano eksperymentalną audycję telewizyjną. Droga od pierwszych pomysłów
do regularnych audycji była w Polsce
i na świecie długa. Pierwszy zestaw
do transmisji i odbioru sygnału telewizyjnego opatentował już w 1897
Jan Szczepanik. Sprzęt nazywał się telektroskop i wyświetlał obraz złożony
z kolorowych punktów. Zasada działania była taka sama jak przy współczesnych telewizorach, jednak niska
rozdzielczość nie pozwalała jeszcze
na wyświetlenie niczego „ciekawego”.
Aparat ze względu na koszty i pionierski charakter nie przyjął się. W 1929
inżynier Stefan Manczarski skonstruował nadajnik i niewielki odbiornik,
na którym jednak już było „coś” widać.
W 1931 Edward Twardow i Fryderyk
Dyrna w katowickim oddziale Polskiego Radia nadali pierwszą eksperymentalną transmisję telewizyjną,
którą odebrali na własnoręcznie skonstruowanym odbiorniku. Przełom nastąpił w 1935, gdy w warszawskim oddziale Polskiego Radia zaczęto myśleć
o uruchomieniu regularnych audycji
telewizyjnych. Na najwyższym piętrze
wieżowca Prudential zbudowano studio telewizyjne oraz antenę nadawczą
o zasięgu ok. 20 km. Eksperymentalną audycję nadano 5 października
1938. Zawierała występ Mieczysława
Fogga oraz film „Barbara Radziwiłłówna”. Audycję można było obejrzeć
na odbiornikach w kilku punktach
w Warszawie (prywatnych telewizorów wówczas jeszcze nie było). Kolejną audycję nadano 26 sierpnia 1939.
Miała być ona wstępem do regularnej
transmisji. Niestety wojna przerwała
rozwój telewizji. Na kolejne audycje
trzeba było czekać do 1952.
Źródło: muzhp.pl
Na zdjęciu: Warszawa, plac Napoleona, gmach towarzystwa Prudential –
miejsce nadawania sygnału telewizyjnego od 1937
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Sułtan płakał z rozpaczy

Spomiędzy polskich szańców sześciuset uskrzydlonych rycerzy wyjechało
wprost na dziesięć tysięcy doborowej piechoty tureckiej. Trzy chorągwie
husarzy runęły do szarży i rozbiły Turków. Według tureckich źródeł sułtan
płakał z bezsilności i rozpaczy, oglądając rzeź swoich wojsk, spowodowaną
przez tak mały oddział jeźdźców.

Ż

adna z ich kopii nie pozostała pusta, ponieważ mocnymi dłońmi potkali się jedni z drugimi, od razu [uderzając] ze skrzydła
a nie z frontu. I każdy z nich powalił 2–3 ludzi,
gdyż taki tam był ścisk. Potem wyciągnęli pałasze i zabili tylu ilu chcieli. Kiedy niewierni
[Turcy] to zobaczyli, ratowali się ucieczką,
tratując się nawzajem. A nasi ludzie ścigali
ich aż do obozu Turków, bijąc ich i zabijając.
[…] Wśród Turków poległo mniej więcej 1200.
Tak o szarży husarii 7 września 1621 r. pod
Chocimiem pisał Auxent, ormiański tłumacz
i uczestnik bitwy. Kronikarze tureccy odnotowali, że obserwujący to starcie młody sułtan
Osman II rozpłakał się z bezsilności. Straty
Polaków wyniosły kilkadziesiąt osób. Trzydziestu poległo bezpośrednio podczas bitwy,
a reszta wskutek odniesionych ran.
WOJNA NIEUNIKNIONA
Szarża husarii sprzed 400 lat był najbardziej widowiskowym epizodem batalii chocimskiej, jednak cała bitwa trwała ponad

dziernika w pobliżu Dniestru doszło do rozerwania pierścienia wozów polskich i zagłady
wojsk koronnych w starciu z wojskami tatarsko-tureckimi. Pod Cecorą zginął hetman
Żółkiewski, a jego głowę odcięto i przesłano
do sułtana Osmana II jako trofeum. Po porażce Żółkiewskiego król Zygmunt III Waza zaczął uświadamiać sobie, że konieczna będzie
kolejna ekspedycja na tereny mołdawskie.
Sejm, który zebrał się w listopadzie 1620 r.,
zdecydował o zaciągnięciu 36 tys. wojska na
wyprawę mołdawską i uchwalił podatki na
wyprawę. Król dostał również pozwolenie na
zwołanie pospolitego ruszenia i wezwanie do
walki Kozaków. Parlament zatwierdził ponadto, że wodzem wyprawy zostanie hetman
wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Rozkaz królewski dotarł do Litwina w dniu jego
ślubu. Od razu po weselu hetman udał się
na dwór królewski. Zdecydowano, że miejscem walki będzie Chocim – warowny obóz
na prawym brzegu Dniestru. Wojska obrońców liczyły 25–26 tys. pospolitego ruszenia

W 1621 r. potężna armia Imperium
Osmańskiego ruszyła na podbój państwa
polsko-litewskiego. Tureckie słupy
graniczne miały zostać wbite w brzegi
Bałtyku. Plany te jednak nie powiodły się.
Triumf Rzeczypospolitej odbił się głośnym
echem w całej Europie i podniósł jej prestiż.
miesiąc. W 1620 r. Turcy zaczęli gromadzić
wojska w Mołdawii, o panowanie nad którą
rywalizowali z królami Polski. Rzeczpospolita postanowiła uprzedzić atak. 19 września
po raz pierwszy wojska hetmana wielkiego
koronnego Stanisława Żółkiewskiego starły
się z wojskami tureckimi pod wodzą Iskendera paszy pod Cecorą. Bitwę oceniano jako
nierozstrzygniętą. Od 29 września trwał polski odwrót z Mołdawii. W nocy z 6 na 7 paź-
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oraz 30 tys. Kozaków zaporoskich na czele
z Piotrem Konaszewiczem-Sahajdacznym. Na
wyprawę zgłosił się też królewicz Władysław.
Sporą część armii stanowiły prywatne wojska
magnatów z województwa ruskiego. Turcy
przygotowywali się do wyprawy od marca,
co wynikało z potrzeby mobilizacji wojska
z odległych prowincji Imperium Osmańskiego. Kronikarz turecki Naima pisał: Ówczesny
wielki wezyr Ali nie przestawał zachęcać pa-

dyszacha do wypowiedzenia wojny Lachom
[…] Młody sułtan, jedynie pałając chęcią toczenia świętej wojny niedowiarkom sam na te
wyprawę ciągnąć postanowił. Sułtan Osman
II zebrał wojsko w sile 100 tys. żołnierzy. Jego
straż przednia dotarła do Chocimia 2 września 1621 r.
ŚMIERĆ I GŁÓD
Pierwsze ataki tureckie nie przyniosły rezultatu – wojskom Chodkiewicza udało się odeprzeć kolejne szturmy 2 i 3 września. Hetman
swoich żołnierzy zagrzewał do walki słowami: Walczymy za wiarę przeciw poganom,
krzyża świętego nieprzyjaciołom, walczymy
za króla, za naród cały, walczymy za ocalenie na potem życia i majątków. Woła do nas
o zemstę krew braci pobitych, jeszcze niedobrze wsiąkła w tę ziemię, po której depcecie.
Mimo zaciekłej nawały tabor kozacki dobrze chronił przed ostrzałem artyleryjskim,
podobnie jak wały obozu polskiego. Trzeciego dnia walk siły tureckie dysponowały
już znaczną przewagą i zdecydowały się na
zmianę taktyki. Tym razem wojska Osmana
podjęły atak pod osłoną ognia artyleryjskiego. Nie przyniosło to również oczekiwanych
efektów. Tego dnia Kozacy zdecydowali się
na kontruderzenie, zdobyli w nim kilka armat, a nawet dotarli do obozu nieprzyjaciela. Turcy jednocześnie dążyli do budowy
własnego mostu na Dniestrze, dzięki czemu
łatwiejsze byłoby ostrzeliwanie sił polskich.
Piątego dnia walk agresor przedarł się do wałów obozu polskiego. Odparła ich opisana na
początku szarża husarii.
Po pierwszych dniach klęsk Osman II zdecydował się na zmianę taktyki. Jego siły otoczyły obozy polski i kozacki, odcinając dostęp do dostaw zapasów, oraz skupiły się na
ostrzale artyleryjskim. W kolejnych dniach
obrońców zaczął męczyć głód, gdyż do obozów udawało się docierać jedynie silnym
konwojom. W takiej sytuacji hetman zadecydował o stoczeniu walnej bitwy, kilkukrotnie
wyprowadzając wojsko przed obozy. Turcy
jednak nie podjęli rękawicy i nie zmienili dotychczasowej strategii. W połowie miesiąca
do obozu Osmana II dotarły kolejne posiłki.
15 września podjęto więc kolejną próbę szturmu. Strona polska odparła i ten atak. Wi-
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Obraz „Bitwa pod Chocimiem (1621)” pędzla Adama Setkowicza (1875–1946)
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podczas szturmów na obozy polski i kozacki.
Rozpoczęły się rokowania pokojowe, zakończone jedenaście dni później. Strona polska
zobowiązała się do powstrzymania wypadów
kozackich na tereny tureckie. Osman II miał
zdecydować się na podobny krok w stosunku do Tatarów. Granicę ustanowiono wzdłuż
Dniestru, a Rzeczpospolita odrzuciła żądanie
płacenia haraczu. Armia turecka opuściła
10 października swój obóz, a 13. dnia tego
miesiąca odeszli za Dniestr Polacy, Litwini
i Kozacy. Sam Zygmunt III uznał bitwę za
zwycięską i zwrócił się do papieża Grzegorza
XV z pomysłem ustanowienia święta na pamiątkę ocalenia chrześcijaństwa.
W OBRONIE WIARY I OJCZYZNY
Rok 1621 był dla siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego i Wielkiego
Księstwa Litewskiego nie mniej ważny niż rok
1920 dla dwudziestowiecznej Polski. W 1621 r.
potężna armia Imperium Osmańskiego ruszyła na podbój państwa polsko-litewskiego.
Tureckie słupy graniczne miały zostać wbite
w brzegi Bałtyku i wyznaczyć nowe zdobycze
Imperium. Plany te jednak nie powiodły się.
Triumf Rzeczypospolitej odbił się głośnym
echem w całej Europie i podniósł jej prestiż.
Ponieważ po raz pierwszy od czasów sławnej bitwy morskiej pod Lepanto w 1571 r.
powstrzymana została gigantyczna i – zdawałoby się – niepokonana armia osmańska,
24 czerwca 1623 r. papież Grzegorz XV brewem zatytułowanym „Victoriarum gloria”
pogratulował królowi Zygmuntowi III Wazie
zwycięstwa. Poprzedniego zaś dnia brewem
„Decet Romanum Pontificem”, ustanowił –
zgodnie z prośbą króla polskiego – dzień

10 października liturgicznym dziękczynieniem za zwycięstwo chocimskie.
Wynik starć pod Chocimiem zadecydował
też o tym, że upadły skierowane przeciwko
Rzeczypospolitej plany sojuszu turecko-moskiewskiego i szwedzko-moskiewskiego.
Samo niebezpieczeństwo ze strony Turcji
również zmalało. W osłabionym wojną chocimską imperium doszło do przewrotu. Niezadowoleni janczarzy zabili wojowniczego
sułtana, a na jego miejsce osadzili Mustafę I,
gotowego utrzymać pokój z Rzeczpospolitą.
Latem br. na zamku w Wiśniczu odsłonięta została tablica pamiątkowa w 400-lecie bitwy pod Chocimiem: Roku Pańskiego
1621 pod Chocimiem tysiące walecznych zatrzymały u granic Rzeczypospolitej wojska
osmańskie. Obchody rocznicy tej bitwy zostały objęte przez prezydenta RP Andrzeja
Dudę patronatem honorowym: dla uczczenia wojsk polskich, litewskich i kozackich,
które w 1621 roku mężnie walczyły z osmańską armią, broniąc jej wstępu na ziemie Rzeczypospolitej; […] w przekonaniu, że godne
upamiętnienie wszystkich, którzy wiernie
służyli Ojczyźnie i Narodowi, jest naszą powinnością oraz inspiracją do wspólnej pracy dla dobra suwerennej Rzeczypospolitej.
Pozarządowe organizacje ukraińskie, przy
wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie, zorganizowały uroczysty przemarsz ulicami
stolicy Ukrainy dla uczczenia rocznicy bitwy
chocimskiej.
MACIEJ BOGDANOWICZ
REKLAMA NR 1860

dząc to, sułtan usunął głównych dowódców
swojego wojska i wyznaczył nowych, którzy
zdecydowali o skupieniu się na ostrzale artyleryjskim. Morale polskiego wojska spadało,
obrońcom brakowało żywności, konie zdychały, żołnierze zaczynali chorować. Coraz
częstsze były myśli o dezercji. Co gorsze, od
11 września Chodkiewicz poważnie chorował
i – niezdolny do większego wysiłku fizycznego – leżał w swoim namiocie, czasem tylko
starając się dowodzić na polu bitwy. 20. dnia
walk, wyczerpany, niemogący mówić, wódz
przekazał swoją buławę regimentarzowi Stanisławowi Lubomirskiemu. Hetman wielki
zmarł 24 września. Dowiedzieli się o tym
oblegający i licząc na upadek ducha wśród
obrońców, postanowili wyprowadzić decydujące uderzenie. Po odparciu tych gwałtownych tureckich szturmów 28 września
Litwinom i Polakom miała pozostać ledwie
jedna beczka prochu i „sztuczek parę ołowiu”. Ostatnim sposobem poprawienia sytuacji aprowizacyjnej było zdobywanie żywności i uzbrojenia na nieprzyjacielu. W trakcie
bitwy chocimskiej wielokrotnie urządzano
zbrojne „wycieczki” do obozów przeciwnika, porywając tam bydło, konie i wielbłądy.
W akcjach tych szczególnie odznaczyli się
Kozacy. Na szczęście szturmy z 28 września
były już ostatnią tak poważną próbą zdobycia
przez muzułmanów obozów wojsk chrześcijan. Po tym dniu walki niemal wygasły. Straty
polsko-litewskie wyniosły 2 tysiące poległych
żołnierzy, 3 tysiące zmarłych od głodu i chorób oraz 2,7 tysiąca dezerterów. Kozacy stracili
6,5 tysiąca ludzi. Straty tureckie były nieporównanie większe – w sumie wyniosły 40 tysięcy żołnierzy, w głównej mierze zabitych
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Ubezpieczenie mieszkaniowe
Kaprysy natury chyba już nikogo nie dziwią. Coraz częściej media
donoszą o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych – wichurach,
trąbach powietrznych, ulewach i powodziach czy gradobiciach, które
wyrządzają olbrzymie szkody. Nadeszła jesień, warto więc pomyśleć
o ubezpieczeniu majątku, który o tej porze roku może być szczególnie
narażony na działanie intensywnych zjawisk pogodowych. SALTUS
Ubezpieczenia proponuje kompleksowo podejść do sprawy i zakupić
polisę ubezpieczeniową nie tylko domu czy mieszkania, ale także
altan ogrodowych, domków letniskowych czy nagrobków bliskich.
esienią warto wziąć pod uwagę
ubezpieczenie swojego majątku. Pogoda
o tej porze roku szczególnie naraża nasz
dobytek na straty. W tym okresie wzrasta
także wskaźnik włamań i kradzieży, większa
jest liczba zalań czy pożarów. Warto mieć to
na względzie i oprócz mieszkania czy domu
ubezpieczyć także domek letniskowy czy
budynki gospodarcze. Na zniszczenia czy
dewastacje narażone są też groby naszych
bliskich, których odnowa jest często bardzo
kosztowna. SALTUS Ubezpieczenia oferuje
więc kompleksowe ubezpieczenie.
Ubezpieczenie mieszkaniowe Mój Dom
od SALTUS Ubezpieczenia to oferta bardzo
szeroka. Oprócz podstawowego zakresu
obejmuje dodatkowe opcje – warto je
rozważyć lub przynajmniej na ich podstawie
zobaczyć, na jakie szkody możemy być
narażeni. Ubezpieczenie to daje ochronę:
• mieszkania lub domu jednorodzinnego
wraz ze stałymi elementami wyposażenia,
które stanowią np. drzwi, podłogi,
zabudowa kuchenna czy inne stałe meble,
• ruchomości domowych, takich jak sprzęt
elektroniczny czy inne urządzenia domowe
typu AGD,
• zewnętrzne stałe elementy domu lub
mieszkania, np. anteny satelitarne,
kolektory słoneczne czy markizy,
• domu jednorodzinnego w budowie.
Ważnym uzupełnieniem podstawowego
zakresu ubezpieczenia jest ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
w
życiu
prywatnym (OC), które sprawdza się, gdy
zostanie wyrządzona krzywda osobie
trzeciej. Taką szkodą może być np. zalanie
mieszkania sąsiada, stłuczenie mu szyby
przez nasze dzieci bawiące się na podwórku
czy zanieczyszczenie spowodowane przez
zwierzęta domowe. Dzięki tej opcji nie
musimy pokrywać szkód z własnej kieszeni,
bo zajmie się tym ubezpieczyciel.
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Do podstawowej polisy ubezpieczenia warto
dokupić opcje, które będą obejmowały
szyby czy płytę grzewczą od stłuczenia
lub pęknięcia, a także ryzyko włamania
z kradzieżą lub dewastacją mienia.
Często się zdarza, że kiedy przed świętem
zmarłych udajemy się na cmentarze, by
posprzątać groby rodzinne, zastajemy
zniszczony pomnik nagrobny. Przyczyną
szkody zwykle są siły natury powodujące
powalenia drzew czy powodzie, ale niestety
także ludzie. Polisa SALTUS Ubezpieczenia
ma możliwość objęcia ochroną nagrobków
naszych bliskich. Dzięki niej można liczyć
na środki, które pozwolą na przeprowadzenie
kosztownej naprawy. Z tego powodu opcja
ta jest coraz częściej kupowana przez
ubezpieczających mieszkania.
SALTUS
Ubezpieczenia
umożliwia
także
dodatkowe
ubezpieczenie
domku letniskowego oraz budynków

gospodarczych,
a
także
zabudowy
ogrodowej, takiej jak ławki, fontanny,
składziki
czy
elementy
oświetlenia
zewnętrznego.
Warto także pomyśleć o rozszerzeniu
ubezpieczenia mieszkaniowego o pakiet
assistance – jest to szereg usług fachowców,
którzy pomogą w razie usterek, np. cieknącej
rury, awarii instalacji elektrycznej albo
zacinającego się zamka w drzwiach. Dostępny
on jest w dwóch zakresach: podstawowym,
który obejmuje np. pomoc hydraulika, szklarza,
elektryka, oraz rozszerzonym zawierającym
także pokrycie kosztów materiałów i części
zamiennych
wykorzystywanych
przez
zamówionych specjalistów.
Ubezpieczenie Mój Dom dostępne jest
w placówkach Stefczyk Finanse, gdzie
pracownicy udzielą wszelkich informacji
i dobiorą najkorzystniejszy wariant
ubezpieczenia mieszkaniowego.
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Połączyć się jesienią

Słota jesienna nie zachęca do wypraw poza zaciszny dom. Zacina zimnym
deszczem, wieje porywiście, szybko ściemnia się i chłód skrada się do każdego
zakątka ciała. Wolimy nie wychylać nosa poza drzwi. Możemy jednak złagodzić tę samoizolację dzięki łączności z bliskimi poprzez sieć „w naszej Rodzinie”
i e-bankowość Kasy Stefczyka, ułatwiającej zasilanie kont abonentów.
le można oglądać te same filmy, powtarzane bez umiaru na każdym kanale telewizyjnym? Jak długo możemy wytrzymać
bez kilku zdań wymienionych z krewnymi
i przyjaciółmi? W niesprzyjających okolicznościach natury zaczynamy doceniać po raz
kolejny zalety współczesnych technologii.
Nowy Pakiet Pełny to dla Klientów 4000
minut rozmów, 4000 SMS-ów lub MMS-ów
oraz 10 GB transmisji danych w Internecie.
To wszystko za zaledwie 19 zł miesięcznie –
dzięki sieci „w naszej Rodzinie” i e-bankowości Kasy Stefczyka, ułatwiającej zasilanie
konta abonenta. Wszystkie wymienione limity są ważne przez 30 dni. Po zakończeniu
pakietu niewykorzystane limity usług przepadają, a więc opłaca się jak najszybciej i jak
najpełniej korzystać z tej oferty.
Po wykorzystaniu usługi głosowej lub
SMS/MMS w danym okresie rozliczeniowym
kolejne połączenia lub SMS/MMS będą rozliczane zgodnie z cennikiem. Po przekroczeniu
limitu na usługę transmisji danych zostanie
ograniczona prędkość przesyłania danych do
32 kbit/s (górna granica prędkości). W celu
zwiększenia szybkości transmisji danych
należy dokupić dodatkowy limit transmisji
danych, który jest ważny w bieżącym okresie ważności oferty Pakiet Pełny. Można
też kupić doładowanie dodatkowego limitu
500 MB transmisji danych w Internecie, wybierając na klawiaturze telefonu *121*11*11#
(koszt 3,50 zł). Natomiast *121*11*12# (koszt
10 zł) wybieramy przy aktywacji dodatkowego limitu 3 GB transmisji danych.
Pakiet Pełny dla Klientów można aktywować telefonicznie pod numerem naszego biura telefonicznej obsługi: 536 699 999,
którego pracownicy służą wszechstronną informacją i pomocą w uruchomieniu
funkcji. Pakiet Pełny jest pakietem cyklicznym. Odnawia się sam, pod warunkiem posiadania środków na koncie.
To kolejna nowoczesna usługa, którą
oferuje swoim Klientom telefonia „w naszej Rodzinie”. Opłacać ją można nie tylko przelewem w placówce Kasy Stefczyka,
lecz także z domu za pomocą konta internetowego. Warto wiedzieć, że Kasa Stefczyka umożliwia internetowy dostęp do
konta przez 24 godziny na dobę w ramach
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usługi bankowości elektronicznej. Najwygodniejszym rozwiązaniem kwestii płatności za usługi telefonii „w naszej Rodzinie”
jest zlecenie stałe na przelew kwoty będącej
kosztem wybranego pakietu na konto operatora. Usługę taką włącza się tylko raz – co
miesiąc odnawia się sama bez konieczności
wpisywania kodu.
„W naszej Rodzinie” to telefonia „na kartę”, nie trzeba więc podpisywać żadnej
umowy, by korzystać z jej usług. Wystarczy
w placówce Kasy Stefczyka kupić starter
z nowym numerem telefonu. Jeśli masz już
numer telefonu i chcesz go przenieść do
sieci „w naszej Rodzinie”, proste formalności załatwisz od ręki podczas jednej wizyty w placówce Kasy Stefczyka. Wystarczy
przyjść z dowodem osobistym, wypełnić
i podpisać wniosek o przeniesienie numeru,

podając swoje dane (imię i nazwisko, PESEL,
numer dokumentu – informacje te muszą
być zgodne z tymi, które podałeś obecnemu operatorowi przy rejestracji numeru),
i określić, w jakim terminie Twój numer ma
zostać przeniesiony. Jeśli obecnie masz telefon na abonament, sprawdź, kiedy kończy się
umowa (zwykle jest zawierana na 2 lata), aby
uniknąć finansowych konsekwencji zerwania umowy przed czasem.
Wszelką pomocą abonentom telefonii
„w naszej Rodzinie” służą pracownicy Biura
Obsługi Klienta tej sieci. Wystarczy zadzwonić
pod numer infolinii: 536 699 999 (koszt połączenia abonentów telefonii „w naszej Rodzinie” to 9 gr za minutę). Można też napisać e-mail na adres: biuro@polskiesiecicyfrowe.pl.
Infolinia czynna jest w godz. 8.00–20.00 od
poniedziałku do piątku.
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Co św. Maksymilian
powiedziałby dziś?
80 lat temu Niemcy zamordowali św. o. Maksymiliana Kolbe. Każda
rocznica jego męczeńskiej śmierci to moment, w którym rozmawiamy
o jego heroicznej decyzji oddania życia za Franciszka Gajowniczka
i wspominamy ofiary niemieckiego ludobójstwa. Niestety świadomość
historyczna dużej części ludzi na tym się kończy.

A

życie o. Maksymiliana – obfite w wizjonerskie dzieła duchowe,
społeczne i medialne – wymaga głębokiego studium. Przesłanie, które zostawił, jest dziś wyjątkowo aktualne. Wszystko, co mówił,
doskonale pasuje do naszej bieżącej sytuacji i stanowi jednoznaczną
odpowiedź na współczesne zmagania. Nie ulega wątpliwości, że gdyby patrzył na dzisiejszą rzeczywistość, powiedziałby jak kiedyś: „Cóż
powiedzieć o narodzie, który płaci za własne poniżenie? Nie znajduję
na to nazwy! A ta hańba ciąży na katolikach, obrażanych ciągle przez
tysiące dzienników”.
I toną dusze w powodzi literatury i sztuki obliczonej na osłabienie poczucia moralności. Zaraza brudu moralnego szerokim korytem ścieka
prawie że wszędzie. Osłabiają się charaktery, rozrywają rodzinne ogniska i mnoży się smutek w głębi serc skalanych.
HEROICZNA OFIARA
Równo 80 lat temu o. Maksymilian Kolbe oddał swoje życie za współwięźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Franciszek Gajowniczek – jako jeden z dziesięciu – został wytypowany przez
Niemców na śmierć głodową w odwecie za ucieczkę jednego współwięźnia z ich bloku. O. Maksymilian poprosił o ocalenie życia Gajowniczka, w zamian proponując siebie. „Mam już blisko pięćdziesiąt lat,
życie moje przeżyłem, a ten ma życie przed sobą. Ma żonę i dzieci” –

Ostrzeżenia i rady
św. Maksymiliana są
tak aktualne, jakby
żył wśród nas.
mówił. Świadkiem tego zdarzenia był więzień tego bloku Michał Micherdziński, który po wojnie opisywał je tak:
O. Maksymilian szedł w więziennym pasiaku, z miską u boku, w drewniakach. Nie szedł jak żebrak ani też jak bohater. Szedł jak człowiek
świadomy wielkiej misji. Stanął spokojnie przed oficerami. Cała świta,
która dokonywała selekcji, wszyscy stali i patrzyli po sobie, nie wiedzieli, co robić. Wreszcie opamiętał się kierownik obozu i wściekły zapytał
swojego zastępcę:
– Was will dieses polnische Schwein? (Czego chce ta polska świnia?)
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Zaczęli szukać tłumacza, ale okazało się, że tłumacz jest zbędny. O.
Maksymilian w postawie na baczność odpowiedział spokojnie po niemiecku:
– Ich will sterben für ihn” (Chcę umrzeć za niego) – i wskazał lewą ręką
na stojącego obok Gajowniczka. Padło kolejne pytanie:
– Wer bist du? (Kim jesteś?)
– Ich bin ein polnischer katolischer Priester (Jestem polskim księdzem
katolickim.)
O. Maksymilian, mimo iż wiedział, jak Niemcy traktują polskich księży,
nie bał się przyznać do swojego kapłaństwa. Panowała wtedy nieznośna cisza. Każda sekunda wydawała się trwać wieki. Wreszcie stało się
coś, czego do dzisiaj nie mogą zrozumieć ani Niemcy, ani więźniowie.
Kapitan SS, który zawsze zwracał się do więźniów przez wulgarne „ty”,
zwrócił się do o. Maksymiliana per „pan”:
– Warum wollen Sie für ihn sterben (Dlaczego pan chce umrzeć za niego?)
O. Maksymilian odpowiedział:
– „Er hat eine Frau und Kinder” (On ma żonę i dzieci)
Po chwili esesman powiedział:
– Gut. (Dobrze)
Skazanych zaprowadzono do bloku śmierci. Kazano rozebrać się do
naga i zamknięto w piwnicy. Świadkiem ich umierania był Bruno Borgowiec – więzień, nr obozowy 1192. Ocalał z zagłady, a w 1946 r. złożył
zeznanie, w którym opowiedział o tych męczeńskich katuszach w bloku 11.
Początkowo więźniowie krzyczeli z rozpaczy, bluźniąc przeciw Bogu.
Później pod wpływem ojca Kolbego zaczęli się modlić i śpiewać pieśni do
Matki Najświętszej. Zakonnik dodawał im otuchy, spowiadał i przygotowywał na śmierć. Stojąc lub klęcząc, wpatrywał się pogodnym wzrokiem w dokonujących inspekcji esesmanów.
O. Maksymilian konał w potwornych mękach w bunkrze głodowym. Gdy po 2 tygodniach katuszy okazało się, że wciąż żyje,
14 sierpnia 1941 r. Niemcy dobili go śmiertelnym zastrzykiem z fenolu. Na kilka tygodni przed śmiercią przypominał, że „nienawiść
nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość”. Podczas pobytu w Auschwitz cały czas sprawował kapłańską posługę: podtrzymywał na duchu, spowiadał, głosił kazania i potajemnie sprawował msze święte. Do
swoich towarzyszy w niedoli powtarzał: „Ufajcie Niepokalanej; wy, młodzi, żyć będziecie. Ja obozu nie przeżyję, ale wy będziecie uratowani”.
Wspomnienie bohaterskiej decyzji św. o. Maksymiliana każe
spojrzeć wnikliwiej na całe jego życie. Dzieła, które podejmował,
pokazują jednoznacznie, że oddał się bez reszty krzewieniu dobra
i zdecydowanej walce ze złem. 4 lata temu wybiła setna rocznica
istnienia Rycerstwa Niepokalanej, które o. Kolbe stworzył jako oręż
do walki z siejącą wówczas spustoszenie masonerią. Okazuje się, że
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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PROFANACJE, MASONERIA I RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
W roku 1917, podczas gdy I wojna trawiła świat, masoneria zawzięcie
zwalczała Kościół. Wolnomularze, obchodzący wówczas 200-lecie
istnienia, zapowiadali, że działalność masonerii wkracza w „trzeci
etap”, którego celem jest ostateczna rozprawa z Kościołem katolickim
i stworzenie nowego, międzynarodowego społeczeństwa. Mówiono
o uruchomieniu nowego programu, mającego zniszczyć Kościół – nie
dysputą i argumentacją, lecz konsekwentnym psuciem obyczajów.
W październiku 1917 r. ulicami Rzymu przeszła masońska demonstracja, będąca parodią katolickiej procesji. Rozdawano ulotki
z napisem: „Szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie
jego gwardią szwajcarską”. Młody franciszkanin – o. Maksymilian –
przebywający na studiach w Rzymie, widział to na własne oczy.
Wstrząśnięty tymi wydarzeniami postanowił stworzyć organizację,
która da temu duchowy odpór.
16 października 1917 r. powołał siedmioosobową grupę Militia Immaculatae – Rycerstwo Niepokalanej. Członkowie stowarzyszenia, oddając
się całkowicie w służbę Niepokalanej, ruszyli do walki z masonerią. Po
powrocie do Polski o. Maksymilian stworzył Niepokalanów – przyklasztorne wydawnictwo, które za pomocą najnowocześniejszych środków
przekazu miało budzić uśpione umysły, informować, edukować i formować – duchowo, obywatelsko, patriotycznie. Św. Maksymilian nie poprzestał na działaniach w Polsce. Z czasem założył drugi Niepokalanów
w Japonii, a jego dzieło rozrastało się na cały świat i rośnie w siłę do dziś.
Rycerstwo Niepokalanej gromadzi ludzi w 46 krajach na pięciu kontynentach. „Rycerz Niepokalanej” ukazuje się w ponad 20 językach.
SIŁA MEDIÓW
Ojciec Maksymilian doskonale rozumiał zagrożenia, jakie czyhały
na Polaków w II RP. Podkreślał, że „jeśli nie będziemy mieli mediów
katolickich, będziemy mieli puste kościoły”. Stworzył więc pod
Warszawą potężny koncern medialny, którego świetności dziś nie
jest w stanie powtórzyć żadne wydawnictwo. W szczytowym okresie
działalności franciszkanie wydawali w Niepokalanowie kilka miesięczników. „Rycerz Niepokalanej” miał 1 mln egzemplarzy nakładu. „Mały
Dziennik” – najbardziej popularna gazeta codzienna w latach 30. XX w.,
miała nakład 300 tys. egzemplarzy.
Franciszkanin z Niepokalanowa nie przebierał w słowach, gdy widział ospałość i bierność intelektualną swoich rodaków. Podczas jednego ze zjazdów katolików zdecydowanie i dosadnie budził uśpione
umysły Polaków i jednoznacznie wskazywał, jak należy traktować antykatolickie i kłamliwe media:
Cóż powiedzieć o narodzie, który płaci za własne poniżenie? Nie
znajduję na to nazwy! A ta hańba ciąży na katolikach, obrażanych
ciągle przez tysiące dzienników. Te pisma, które katolików bezwstydnie wyszydzają, drukuje się dla nas, katolików! Nie posyła się ich jednakże anonimowo w rodzaju paszkwilów, ale my sami je zamawiamy
i za nie płacimy. Czyż można być więcej ślepym wobec tak groźnego
niebezpieczeństwa?! A ta ślepota nasza staje się wprost zbrodnią, skoro
się nie tylko przeciw temu niebezpieczeństwu nie bronimy, ale trzymając i czytając złe pisma, za obrazę i wyszydzanie wiary płacimy!
Ważne i jakże aktualne przesłanie św. o. Maksymiliana. To, co dzieje
się w dzisiejszych mediach, niczym nie różni się od pogardy wobec Polaków sączonej w antynarodowych propagandówkach w latach 20. i 30.
Czas więc wyciągnąć z tego naukę.
OSTRZEŻENIE PRZED DEMORALIZACJĄ
Św. Maksymilian przestrzegał przed panoszącą się demoralizacją
przestrzeni publicznej. Te uwagi także nie straciły na aktualności.
Rozglądając się naokół, widzimy zastraszający wprost zanik moralności, zwłaszcza wśród młodzieży, a nawet powstają związki – iście
piekielne – mające w programie zbrodnię i rozwiązłość – członkowie to
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wszystkie wydarzenia, które zainspirowały go do założenia Rycerstwa,
wdzierają się do naszej dzisiejszej codzienności, w nieco podrasowanym wydaniu, ale stanowią emanację tego samego źródła.

Maksymilian Kolbe w 1936 r.

owego związku popełnili głośne w Wilnie morderstwo profesora przy egzaminach. Kina, teatry, literatura, sztuka kierowane w wielkiej części
niewidzialną ręką masonerii, zamiast szerzyć oświatę, gorączkowo
pracują w myśl uchwały masonów: „My Kościoła katolickiego nie
zwyciężymy rozumowaniem, ale zepsuciem obyczajów”. I toną dusze
w powodzi literatury i sztuki obliczonej na osłabienie poczucia moralności. Zaraza brudu moralnego szerokim korytem ścieka prawie
że wszędzie. Osłabiają się charaktery, rozrywają rodzinne ogniska
i mnoży się smutek w głębi serc skalanych” – alarmował w „Rycerzu
Niepokalanej” w 1925 r.
Wczytując się głębiej w ogromną spuściznę pozostawioną przez św.
o. Maksymiliana Kolbe, widać, dlaczego niektórzy chcieliby wymazać
pamięć o jego dokonaniach i zepchnąć jego działalność do ostatniej
fazy jego życia i męczeńskiej śmierci w Auschwitz. Zbyt wiele w jego
nauczaniu mocnych treści, jasnych wskazań, trafnych analiz, gotowych
rozwiązań i podpowiedzi jak poradzić sobie z narastającą demoralizacją i destrukcją społeczną. Warto wrócić do tego nauczania w poszukiwaniu recept. Okazuje się bowiem, że wszystko, co tak boleśnie
rozdziera ostatnie skrawki niewinności naszego życia społecznego,
rozgrywane było przez bolszewicko-masońskie bojówki przed wiekiem. Nihil novi sub sole… Zamiast więc wyważać otwarte drzwi,
wczytajmy się w św. o. Maksymiliana. On wiedział, co robić, by odnowić ducha narodu i wzmocnić jego siłę. Na początek może warto
wziąć sobie do serca to mocne napomnienie o wspieraniu mediów,
które szydzą z nas samych. Niech o. Maksymilian wybrzmi raz jeszcze i skłoni do myślenia:
Te pisma, które katolików bezwstydnie wyszydzają, drukuje się
dla nas, katolików! Nie posyła się ich jednakże anonimowo w rodzaju
paszkwilów, ale my sami je zamawiamy i za nie płacimy. Czyż można
być więcej ślepym wobec tak groźnego niebezpieczeństwa?!
MARZENA NYKIEL
redaktor naczelna wPolityce.pl, publicystka „Sieci”

Źródło: wPolityce.pl
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Czy Wolter poznałby
obowiązującą w XXI wieku
wykładnię tolerancji?
Często zdarzało mi się czytać lub słyszeć przypisywane Wolterowi
powiedzenie: „Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale oddam życie,
abyś miał prawo to powiedzieć”. Mniejsza z tym, że francuski filozof
nie wygłosił ani nie napisał tych słów. Gdybyśmy mieli szukać autora
tego typu sekwencji, to nasz wybór padłby raczej na żyjącego dwa
wieki wcześniej Jana Zamoyskiego, który w polskim sejmie oświadczył
innowiercom, iż dałby sobie rękę obciąć za ich nawrócenie, lecz dałby
drugą rękę, gdyby miano im zadać gwałt.

Z

Dzisiaj ujrzymy wokół nas całe
zastępy ludzi z jednej strony
mówiących nieustannie o potrzebie
tolerancji, otwartości i dialogu,
a z drugiej negujących podstawowe
prawo do publicznego wyrażania
poglądów przez tych, z którymi się
nie zgadzają.
nującej kultury postoświeceniowej stają się obiektami dyfamacyjnych
kampanii medialnych, są zastraszane, obejmowane ostracyzmem lub
bojkotem, wzywane przed sądy czy wyrzucane z pracy. Jest jakimś paradoksem, że na czele akcji dążących do cenzurowania, uciszania czy
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wolennicy Woltera odpowiadają, że nawet jeśli nie wypowiedział
on takiego zdania dosłownie, to oddaje ono istotę jego myśli. Sensem tolerancji jest bowiem akceptowanie wolności do głoszenia poglądów przez tych, z którymi się nie zgadzamy. To prawo, które przyznajmy
naszym adwersarzom, jest – zgodnie z cytowanym powiedzeniem –
ważniejsze nawet od naszego życia.
Gdybyśmy jednak dziś przyjrzeli się zwolennikom tolerancji, tak
chętnie powołującym się na dziedzictwo oświecenia, to nie zobaczymy wśród nich zbyt wielu chętnych do umierania za prawo innych do
głoszenia własnych poglądów. Wręcz przeciwnie: ujrzymy całe zastępy ludzi z jednej strony mówiących nieustannie o potrzebie tolerancji,
otwartości i dialogu, a z drugiej negujących podstawowe prawo do publicznego wyrażania poglądów przez tych, z którymi się nie zgadzają.
Stało się normą społeczną w świecie zachodnim, że osoby ośmielające się mieć w sprawach fundamentalnych zdanie odmienne od domi-

Wolter na dworze króla Prus

tyranizowania inaczej myślących stoją zazwyczaj ci, którzy odwołują
się do tradycji wolnomyślicielskiej i wolteriańskiej. Sens ich działania
najlepiej oddaje parafraza cytowanego na początku powiedzenia: „Nie
zgadzam się z tym, co mówisz, więc nie masz prawa tego mówić albo
drogo za to zapłacisz”. Taka jest w XXI wieku obowiązująca wykładnia
tolerancji. Wolter przewraca się w Panteonie.
GRZEGORZ GÓRNY
reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy
i telewizyjny, publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl

Źródło: wPolityce.pl
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Pomóżmy Oliwii znów chodzić
„Światowej sławy specjalista jest w stanie pomóc mojej córeczce! To szansa,
której nie możemy zmarnować, bo być może nigdy się już nie powtórzy” –
mówi Dorota Krzemińska, mama 14-letniej Oliwii, która jeździ na wózku.
– Kiedy dowiedziała się Pani, że córka jest chora?

– Ciąża przebiegała pomyślnie. Podczas badania USG w 34. tygodniu
ciąży usłyszałam, że nie wszystko jest tak, jak być powinno, że moje
dziecko przyjdzie na świat z przepukliną oponowo-rdzeniową, że nie
będzie normalnie funkcjonowało. Przeżyłam wstrząs. To był ogromny
szok. Oliwia miała nigdy nie chodzić, jednak po urodzeniu okazało się,
że porusza nóżkami. Mimo wszystko w wieku 2,5 roku zaczęła chodzić,
choć trzeba było ją podtrzymywać – zawsze ktoś musiał przy niej być.
Do 9. roku życia poruszała się sama. Potem zaczęła rosnąć – nogi już
sobie nie poradziły i musiała usiąść na wózku.
– Przeszła wiele skomplikowanych zabiegów, które ratowały życie,
a także długie leczeniu w szpitalu i intensywną rehabilitację. Dlaczego życie było zagrożone?

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

– Dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową rodzą się z niedowładami
i wadami neurologicznymi. Już podczas pierwszej doby po porodzie
odbyła się operacja zamknięcia przepukliny, a po niej kolejne zabiegi
mające na celu wszczepienie do mózgu zastawek ratujących życie. Takie
zastawki psują się i wtedy trzeba bardzo szybko reagować – żeby dziecko nie zmarło, niezbędne jest odbarczenie przestrzeni międzykomorowych. Wielomiesięczne pobyty na neurochirurgii przeżyliśmy kilka
razy. Pobyt w szpitalu – a praktycznie mieszkaliśmy tam z córką – bardzo dołuje, bo trudno dostrzec nadzieję. Na szczęście teraz wszystko się
uspokoiło i przyszedł moment, żeby pomyśleć o nogach.
– Czy jest szansa, żeby Oliwia wstała z wózka?

– Tak. Byłyśmy na konsultacji w warszawskiej klinice doktora Paleya
(Paley European Institute), światowej sławy specjalisty od operacji kończyn. Mogę śmiało powiedzieć, że to najlepszy specjalista ortopedyczny
bazujący na nowych metodach. Operacja przebiegnie dwuetapowo –
operacja na NFZ wiązałaby się ze znacznie większą liczbą zabiegów,
co przyniosłoby o wiele więcej cierpienia.
– Dlaczego zdecydowaliście się na leczenie u doktora Paleya?

– Bo to zupełnie inna jakość leczenia i 100-procentowa skuteczność.
To zupełnie inne metody leczenia i rehabilitacji. Tu dziecko niemal od
razu po operacji wstaje i jest rehabilitowane. Leczenie na NFZ wiąże się
z unieruchomieniem w gipsie na wiele tygodni i nie daje gwarancji.
– To kosztowna operacja. Jaka kwota jest potrzebna?

– Musimy uzbierać ok. 330 tys. zł na obie operacje i rehabilitację pooperacyjną.
– To koszty samej operacji czy również długiego pobytu w Warszawie,
by po operacji Oliwia mogła być tam codziennie rehabilitowana?

– Mieszkamy pod Łodzią. Nasz pobyt w Warszawie to będą dodatkowe
koszty. Jednak najpierw chcemy uzbierać na operację. Potem będziemy
martwić się pozostałymi sprawami.
– Czy są Państwo w stanie sami zebrać tę kwotę?

– Absolutnie nie. Dla nas to niewyobrażalna kwota, tym bardziej że na co
dzień Oliwii potrzebna jest rehabilitacja, wózek, ortezy itp. NFZ i PFRON
pokrywają tylko część tych kosztów, my ponosimy większą część, m.in.
dlatego, że wybieramy zawsze wózek aktywny, na którym Oliwia może
się realizować – na NFZ można kupić tylko najtańszy, ciężki wózek typowo inwalidzki. Dzięki wózkowi aktywnemu Oliwia realizuje się na
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warsztatach tańca na wózku i bierze udział w wielu projektach Fundacji
Aktywnej Rehabilitacji, m.in. w spartakiadach sportowych – w tym roku
na spartakiadzie w Łodzi zajęła drugie miejsce. Gra też na gitarze. Ma
wiele zainteresowań. Za to wszystko też płacimy z własnej kieszeni, ale
bez takiej aktywności córka na pewno zamknęłaby się w sobie i siedziałaby w domu, przy komputerze. Jest cicha, nieśmiała i potrzebuje takiej
motywacji.
– Ostatnio brała udział w Campie Marcina Gortata, którego Partnerem Głównym jest Kasa Stefczyka.

– Oliwia jest stałą bywalczynią Campów Marcina Gortata – zawsze udaje
nam się dostać do tego projektu. Bardzo się z tego cieszę, bo sprawia jej
to wiele radości, a najważniejsza jest radość dziecka.
– Jakie jest największe marzenie mamy?

– Żeby moja córka była szczęśliwa. Tylko i wyłącznie.

Pomóżmy Oliwii spełnić jej marzenie
o samodzielnym spacerze
Kasa Stefczyka za pośrednictwem Fundacji Stefczyka wsparła
finansowo zbiórkę na operację ortopedyczną. Zachęcamy
Członków naszej Kasy do wpłat choćby drobnych kwot.
Organizatorem zbiórki jest Fundacja Dzieciom ZDĄŻYĆ
Z POMOCĄ. Szczegóły: www.siepomaga.pl/oliwia-krzeminska
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PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

„Myślę, decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”
W ostatnich miesiącach edukacja zmieniła swoje oblicze.
Zamknięcie szkół i nauka zdalna wymusiły poszukiwanie
nowych narzędzi edukacyjnych i stały się okazją do wykorzystania nieco mniej konwencjonalnych źródeł wiedzy.

W

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla
najmłodszych”:
• zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im
istnienie szeregu instytucji finansowych,
buduje wiedzę na temat pieniądza;
• rozwija doświadczenia i umiejętności
dzieci związane z funkcjonowaniem
w rzeczywistości finansowej;
• umożliwia osobiste przeżycie sytuacji
edukacyjnych związanych z zarządzaniem
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Drodzy Rodzice,
Dziadkowie, Opiekunowie,
Nauczyciele,
jeśli chcecie, aby
najmłodsi uczestnicy
rynku finansowego
stali się świadomymi
i odpowiedzialnymi
uczestnikami życia
ekonomicznego,
to zachęcamy do zakupu
naszego pakietu
i włączenia się w edukację
swoich milusińskich.

pieniędzmi w konkretnych sytuacjach,
krytyczne czytanie tekstów związanych
z pieniędzmi;
• rozwija umiejętności wartościowania
i rozumienia humanistycznego wymiaru
procesów finansowych i namysłu nad
wyborami związanymi z finansowym
wymiarem stylów życia;
• rozwija postawę krytycznego myślenia
nad spotykanymi na co dzień zjawiskami
kultury finansowej.
Pakiet oprócz kart pracy, wiedzy i materiałów dodatkowych zawiera poradnik dla
nauczyciela.
• Koszt pakietu dla ucznia (3 lata nauki) –
70 zł
• Koszt pakietu dla nauczyciela (3 lata
nauki) – 110 zł
Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej.
Więcej informacji na stronie www.skef.pl
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ychodząc naprzeciw potrzebie edukacji ekonomicznej najmłodszych
uczestników rynku finansowego, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej opracowało autorski
pakiet dla uczniów klas I–III szkół
podstawowych „Myślę,
decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”. Może on zostać
włączony w program
nauczania szkolnego
z uwagi na zgodność
z podstawą programową,
jak również stanowić
materiał do indywidualnej nauki o pieniądzach,
zagadnieniach ekonomicznych i finansowych.
Rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i oszczędzania
powinniśmy uczyć się od najmłodszych lat. Im wcześniej
zaczniemy stosować w życiu
pewne zasady i narzędzia,
tym skuteczniej będziemy
się nimi posługiwać. Dlatego
im szybciej dziecko wkroczy w świat finansów osobistych i nauczy się przedsiębiorczości, tym umiejętniej będzie gospodarowało
pieniędzmi w dorosłym życiu i uniknie wielu
problemów.
Nasz pakiet to idealna okazja do tego, aby
przekazać wiedzę poprzez zabawę, odkrywanie, działanie i twórcze rozwiązywanie
problemów.

PORADNIKI

Historia Pana Włodzimierza
Życie Pana Włodzimierza nie było usłane różami – ciężka choroba,
śmierć ukochanej żony, oszustwo, którego padł ofiarą, a w tym wszystkim ogromne długi sięgające blisko 350 tys. zł. Ciągły stres związany
z natrętną windykacją, pozwy, komornicy, piętrzące się wezwania do zapłaty, poczucie niemocy i zaszczucia. Dopiero upadłość konsumencka
pozwoliła mu wyzwolić się z koszmaru nadmiernego zadłużenia.
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się normalnie funkcjonować. Udało mu się spłacić część zobowiązań
i wychodził już na prostą, gdy spotkała go kolejna tragedia – wypadek w pracy, który spowodował trwałą niezdolność do pracy. Nagłe,
dotkliwe pogorszenie stanu zdrowia wiązało się z koniecznością
intensywnego leczenia i stałej rehabilitacji. Wraz z utratą możliwości pracy i obniżeniem dochodu spirala zadłużenia zaczęła znów się
nakręcać:
Nie miałem oszczędności, nie miałem żadnego majątku, bez natychmiastowego leczenia nie miałem szans na namiastkę normalnego życia
wobec tego ratowałem resztki zdrowia, biorąc pożyczki i przeznaczając
je na opłacenie leczenia i rehabilitacji. Dzieci starały się mi pomóc, na
ile mogły, ale same nie mają za dużo.
Koszmar sprzed lat powrócił: piętrzące się długi, nachalna windykacja, pozwy, komornicy… Ciągły stres i niepewność jutra. W stanie
kompletnego załamania i rezygnacji Pan Włodzimierz zgłosił się po
pomoc do ODFiK Kraków. Pomogliśmy naszemu Klientowi nie tylko
w toczących się przeciwko niemu sprawach sądowych, ale dzięki
otrzymanej pomocy uwierzył, że czeka go jeszcze życie bez długów.
Pan Włodzimierz skorzystał z pomocy SKEF w ogłoszeniu upadłości
konsumenckiej. W lipcu bieżącego roku sąd ogłosił jego upadłość
konsumencką.
Mogę w końcu żyć spokojnie – mówi pan Włodzimierz.
Upadłość konsumencka okazała się dla naszego Klienta wytchnieniem.
KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego
w Ośrodku Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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istoria zadłużenia Pana Włodzimierza rozpoczyna się w 2008 r.,
gdy ZUS nie przyznał mu prawa do renty. Już wtedy Pan Włodzimierz był bardzo schorowaną osobą, cierpiącą na zwyrodnienie stawów. Z dnia na dzień pozostał bez środków do życia. Ze względu na to,
że pochodzi z małej miejscowości, zdobycie stabilnego zatrudnienia
było bardzo trudne – żeby mieć pieniądze na dalsze leczenie i podstawowe wydatki podejmował się pracy „na czarno” albo sezonowych
zajęć, pojawiły się także pierwsze pożyczki, które wydawał w całości
na leczenie. Po 5 latach batalii sądowej z powrotem przyznano mu
rentę, równocześnie udało mu się zdobyć pracę w zakładzie pracy
chronionej. Kiedy wydawało się, że jego życie zaczyna się układać,
nadeszła tragedia – u jego żony zdiagnozowano nowotwór.
Żona musiała porzucić pracę i podjąć leczenie. Teraz oboje potrzebowali pieniędzy na leczenie, a nie mieli ich skąd wziąć. Nasz Klient
dowiedział się, że istnieje leczenie, które mogłoby pomóc jego
żonie, jednak lek nie był refundowany – jedna dawka kosztowała
aż 21 tys. zł, a dla spodziewanego efektu należało przyjąć 3 dawki.
Wtedy zaczął zaciągać jeszcze większe pożyczki. Kiedy już żadna
instytucja nie chciała udzielić im kredytu, znaleźli parabank „Skarbiec”, który obiecywał pożyczkę niezbędną na leczenie żony. Niestety niedługo okazało się, że ów parabank przyczynił się tylko do
pogorszenia ich sytuacji finansowej poprzez oszustwo, jakiego się
wobec nich dopuścił. Okazało się, że instytucja ta perfidnie wykorzystywała ludzi w tragicznym położeniu, którzy nie mogli liczyć na
pożyczkę w banku. Oszustwo polegało na takim ustaleniu warunków
pożyczek, że osoby, które się o nie ubiegały, nie były w stanie spełnić
stawianych wymagań, a w konsekwencji traciły wszystkie wpłacone
środki. Pobierano prowizje od pożyczek, które nigdy nie były udzielane. Warunkiem udzielenia pożyczki Panu Włodzimierzowi miała
być opłata wstępna. Najpierw wpłacił 1500 zł, ale pożyczkodawca
uznał, że to za mało. W celu „zabezpieczenia” pożyczki zlikwidował
polisę, którą miał z żoną.
Po tym wydarzeniu Pan Włodzimierz wpadł w spiralę zadłużenia.
Pozostali zupełnie bez pieniędzy, za to z piętrzącymi się długami. Pan
Włodzimierz wspomina ten okres bardzo źle:
Był to dla mnie bardzo trudny czas: postępująca choroba żony,
moje problemy ze zdrowiem, byłem cały czas nagabywany telefonami
i nachodzony przez windykatorów. Nasze zadłużenie ciągle rosło –
zaczęliśmy brać pożyczki na moje leczenie, po tym jak straciłem rentę;
pożyczkami finansowaliśmy terapię dla mojej żony, w końcu znaleźliśmy się w sytuacji, że spłacaliśmy pożyczkę pożyczką, byle tylko móc
uniknąć windykacji i mieć chociaż chwilę psychicznego wytchnienia.
Spirala zadłużenia wciągała nas coraz bardziej. Czułem się bardzo
przytłoczony psychicznie i myślałem o najgorszym.
Po śmierci żony Pan Włodzimierz został sam z trójką dzieci wchodzących w dorosłość. Pomimo trudnej sytuacji starał się jakoś sobie
radzić. Pracował w zakładzie pracy chronionej. Dorabiał, gdzie się dało
i na ile pozwalało mu zdrowie. Pomimo zajęć komorniczych starał
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Oferta promocyjna

dla Członków SKEF i SKOK
Wydawca podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości” –
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zachęca
Członków SKEF i SKOK do skorzystania z promocyjnej
oferty zakupu podręcznika w cenie 25 zł!

Waldemar Kotowski

Podstawy
przedsiębiorczości
Podręcznik dla szkół
ponadpodstawowych
Podręcznik przeznaczony dla uczniów
liceów ogólnokształcących, techników
i szkół branżowych I stopnia
Numer dopuszczenia/numer ewidencyjny
w wykazie MEN: 1064/2019
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przedsiębiorczości. Uwzględnia również
doświadczenia Stowarzyszenia Krzewienia
Edukacji Finansowej, które propaguje edukację finansową w sposób praktyczny. Jest też
kompendium podstawowej wiedzy z zakresu
ekonomii i finansów, do której można sięgnąć nie tylko na lekcjach przedsiębiorczości.
Zawiera liczne, ciekawe ćwiczenia sprawdzające
wiedzę. Podręcznik wyróżnia atrakcyjna forma
i szata graficzna.
Więcej informacji: www.skef.pl
Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie www.skef.pl (zakładka publikacje > podręczniki na sprzedaż), mailowo na adres: odfik-bialapodlaska@skef.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 83 411 10 47.
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odręcznik przeznaczony do realizacji zajęć
szkolnych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia
jest zgodny z podstawą programową i wpisany
do wykazu podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nr 1064/2019.
Autorem podręcznika jest Waldemar Kotowski – praktyk, ceniony nauczyciel, profesor oświaty,
dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku, opiekun laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Finansowej i Olimpiady
Przedsiębiorczości.
Podręcznik jest przyjazny dla uczniów i nauczycieli. W sposób
praktyczny i czytelny prezentuje zagadnienia omawiane na lekcjach
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Pogotowie dla zadłużonych –

strona dedykowana nadmiernie zadłużonym

DLA KOGO UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?
Brak majątku. Dla osób, które nie posiadają
żadnego majątku – mieszkania, samochodu,
działki, innej nieruchomości.
Niezależna przyczyna. Gdy zadłużenie
powstało z niezależnych przyczyn, np. nagłej
choroby, nieszczęśliwego wypadku, zwolnienia z pracy, utraty lub znacznego zmniejszenia się dochodów.
Względy humanitarne. Gdy zadłużony
jest w tragicznej sytuacji życiowej, do której

zalicza się m.in. wysoki poziom biedy, podeszły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę umożliwiającą dalszą pracę.
I dla pozostałych zadłużonych. Na mocy
nowych przepisów dla osób, które wpadły
w tzw. spiralę kredytową, upadłość będzie
możliwa, jednak sąd zastosuje plan spłaty
wierzycieli od 3 do 7 lat.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOT. UPADŁOŚCI
KONSUMENCKIEJ
Na stronie zamieszczone zostały, w przystępny sposób, odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania dotyczące postępowania

upadłościowego. To 16 wybranych pytań
i odpowiedzi, które pozwolą zrozumieć cały
proces związany z przygotowaniem wniosku
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy mam
szansę na upadłość?
REKOMENDACJE
Na stronie znajdują się także spisane historie naszych Klientów, które skończyły się dla
nich sukcesem. Warto przeczytać, jak przeżyły to osoby, które zmagały się przez lata
ze swoimi długami, i jaką ulgą dla tych osób
była decyzja sądu o upadłości – postanowienie sądu dające szansę na nowe, lepsze życie
bez długów.
A MOŻE KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY
POTRZEBUJE POMOCY?
Masz problemy finansowe? Jesteś osobą
zadłużoną? Myślisz o upadłości konsumenckiej? Potrzebujesz porady prawnej? A może
ktoś z Twojej rodziny potrzebuje pomocy?
Przekaż adres tej strony i pomóż swoim bliskim wyjść z długów.
www.pogotowiedlazadluzonych.pl

INFOLINIA 801 600 100
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DLACZEGO MY?
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków na
rynku usług finansowo-prawnych w naszym
kraju jest wyjątkowa. Jako jedyni od lat zajmujemy się problematyką dotyczącą nadmiernego zadłużenia w Polsce, a także jesteśmy
współorganizatorem powstania w 2007 roku
organizacji pozarządowej – Europejskiej Sieci
Zadłużenia Konsumenckiego (European Consumer Debt Network) z siedzibą w Belgii.
Do końca kwietnia 2020 r. dla naszych
Klientów w Ośrodkach sporządziliśmy ponad
350 wniosków o upadłość konsumencką,
które w zdecydowanej większości zakończyły
się pozytywnie. Z porad w naszych Ośrodkach korzysta rocznie blisko 2 tys. osób.

FOT. FOTOLIA.COM

W ostatnim czasie SKEF zbudował nowoczesny one page skierowany do osób
nadmiernie zadłużonych pod nazwą: Pogotowie dla zadłużonych. Teraz na stronie
www.pogotowiedlazadluzonych.pl w jednym miejscu mamy przystępnie podaną
informację dotyczącą wszystkich aspektów związanych z problematyką upadłości
konsumenckiej. Wchodząc na interaktywną mapę administracyjną Polski i klikając
odpowiednie województwo, jesteśmy automatycznie przekierowywani na właściwy
Ośrodek Doradztwa. Tam specjaliści wytłumaczą zawiłości postępowania sądowego
i udzielą wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosku do sądu upadłościowego.
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krzyżówka – trenuj swoje szare komórki!
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Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Krzyżówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” publikujemy nową krzyżówkę oraz zadanie konkursowe.
Aby wziąć udział w konkursie, należy:
• rozwiązać krzyżówkę;
• udzielić odpowiedzi na podane zadanie (pytanie) konkursowe;
• wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy (jest on dostępny także na stronie
www.kasastefczyka.pl/konkursy);
• przesłać rozwiązanie krzyżówki wraz z odpowiedzią na zadanie (pytanie) konkursowe na
formularzu zgłoszeniowym.
Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna
składać się maksymalnie z 300 słów. Zgłoszenia
można przysyłać w wybrany przez siebie sposób:
• listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej –
na adres:
Apella S.A.
ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia
• elektronicznie – na adres: konkurs@apella.com.pl.
W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej
należy przesłać zdjęcie uzupełnionego formularza

wraz z rozwiązaniem krzyżówki oraz odpowiedzią
na pytanie konkursowe. W treści e-maila należy
wskazać, że dotyczy on zgłoszenia do Konkursu
Krzyżówkowego i podać odpowiedni nr wydania
„Czasu Stefczyka”.
W październiku zadanie konkursowe brzmi:

Czy warto uczyć się
oszczędzania? Dlaczego?

Na Twoje zgłoszenie czekamy w dniach
1–31.10.2021 r.
Co miesiąc do wygrania w konkursie są trzy
książki „Jancio Wodnik i inne nowele” Jana Jakuba
Kolskiego. Zapraszamy i życzymy powodzenia!
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.kasastefczyka.pl/
konkursy oraz w placówkach Kasy Stefczyka.
Laureaci Konkursu Krzyżówkowego z „Czasu
Stefczyka” nr 194: Anna Lewandowska – Sochaczew, Jędrzej Jerlecki – Kaczory, Urszula Rajewska – Gostyń. Gratulujemy!
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Krzyżówkowego
Imię i nazwisko Uczestnika:
Adres zamieszkania Uczestnika:
Numer telefonu Uczestnika:
Adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie):
Nr wydania „Czasu Stefczyka”:
Rozwiązanie krzyżówki:
Odpowiedź na pytanie konkursowe:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.
Podpis Uczestnika Konkursu
Zgodnie z art. 13 RODO zostałem poinformowany, iż:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo
Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (zwana dalej „Kasą”).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kasy – iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również
w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych zwycięzców Konkursu na stronie internetowej kasastefczyka.pl, na łamach tytułu prasowego
„Czas Stefczyka” oraz na portalach społecznościowych Kasy – na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także w celu ewentualnego prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Kasy oraz podmiotów powiązanych
osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą* oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania wykonywane są
z prawnie uzasadnionym interesie SKOK – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie,
przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się.
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Dane Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, a ponadto w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Konkursu
zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zamieszczonej poniżej) konsekwencją przetwarzania będzie również otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji
marketingowej na podany adres email lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących
usług i produktów finansowych oferowanych przez Kasę oraz inne podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą, 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 niemożnością uczestnictwa w Konkursie.
9. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub
systemowo* z Kasą lub współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci
Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: marketingowe, sprzedażowe i inne usługi pomocnicze.
Podpis Uczestnika Konkursu
10. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu Krzyżówkowego dostępnym w placówkach Kasy i na stronie www.kasastefczyka.pl/promocje_i_
konkursy/konkurs_krzyzowkowy i akceptuję jego postanowienia.
11. Oświadczam, że jestem twórcą Odpowiedzi na pytanie konkursowe i posiadam do niej autorskie prawa majątkowe, a nadto, że Odpowiedź na pytanie konkursowe
nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów trzecich.
12. Wyrażam nieograniczoną terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatną zgodę na wykonywanie zdjęć podczas uroczystości wręczenia Nagród oraz na wykorzystanie
mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora lub Kasy, w serwisie społecznościowym Facebook prowadzonym pod adresem
facebook.com/kasastefczyka.pl oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, a także w tytule prasowym „Czas Stefczyka” w relacjach z Konkursu, w przypadku
gdy zostanę nagrodzony w Konkursie Nagrodą.
Podpis Uczestnika Konkursu
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na przesyłanie informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i produktów
oferowanych przez Kasę, jak również innych podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) poprzez następujące kanały komunikacji elektronicznej:


email



telefon



wiadomości SMS

Podpis Uczestnika Konkursu
* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy oraz na stronie www. kasastefczyka.pl.
** Niepotrzebne skreślić.
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Weź Pożyczkę Online
i spełniaj marzenia!

Wejdź na
www.kasastefczyka.pl

Wypełnij wniosek
i dopasuj pożyczkę
do swoich potrzeb.

Ciesz się pieniędzmi
nawet tego
samego dnia!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Pożyczka Online RRSO: 11,42%
Online oznacza przez Internet i telefon. Jeśli nie jesteś jeszcze Członkiem Kasy Stefczyka, to zawarcie umowy powinno
być poprzedzone wizytą w placówce i podpisaniem deklaracji członkowskiej. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej. RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

