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Rok 1953 miał doprowadzić do 
ostatecznego pokonania przez 
komunistów ich najgroźniejszego 
wroga – Kościoła katolickiego  22

Zakończyła się XII edycja 
projektu „Żyj finansowo!  
czyli jak zarządzać finansami 
w życiu osobistym”  6

Na planie zdjęciowym 
z Marcinem Gortatem – 
wybitnym sportowcem, 
gwiazdą NBA  4

Czas na wypoczynek
Lato w pełni. Wprawdzie obowiązują nas jeszcze pewne ograniczenia związane z koronawirusem 
i wciąż powinniśmy stosować się do odpowiednich zaleceń służb medycznych i sanitarnych, 
jednak należy nam się wypoczynek. Tydzień, dwa tygodnie spędzone na wczasach pozwolą 
nam „doładować baterie” i nabrać siły do pracy. Kasa Stefczyka na ten cel proponuje wsparcie 
finansowe w postaci pożyczek.

Czytaj na str. 3
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słowood prezesa

Andrzej Sosnowski
prezes Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
czy edukacja finansowa jest potrzebna? Mi-
chał Budzanowski, uczeń XXI LO w Warszawie, 
uczestnik projektu „Żyj finansowo! czyli jak za-
rządzać finansami w życiu osobistym” i zwycięzca 
konkursu „Żyj finansowo!”, odpowiedział na to 
pytanie tak: „Wiedza finansowa jest podstawą 
rozwoju i sukcesu w życiu. Myślę, że osoba, która 
omija tę część edukacji, w przyszłości zostanie 
pozbawiona możliwości zrozumienia dużej czę-
ści otaczającego ją świata. Będzie jej trudniej 
w codziennym życiu, gdyż wiedza o mechani-
zmach oszczędzania czy inwestowania może ją 
uchronić przed problemami lub może pomóc 
rozwinąć skrzydła i odnieść sukces”. To bardzo 
ważne i mądre słowa. Niezwykle cieszy, że po-
wiedział je tak młody człowiek. Jestem dumny, 
że od lat Fundacja Stefczyka (której fundatorem 
jest Kasa Stefczyka) jest partnerem i sponsorem 
tego ważnego projektu edukacji finansowej dla 
młodzieży. Projekt realizuje Stowarzyszenie Krze-
wienia Edukacji Finansowej. Jeśli dzięki naszym 
wspólnym działaniom choć jedna osoba, choć 
jedna rodzina uniknie poważnych problemów i nie 
wpadnie w pętlę zadłużenia, uznam to za sukces. 
Równie dużym sukcesem będzie, jeśli ktoś dzięki 
zdobytej w takim projekcie wiedzy finansowej 
rozwinie zawodowe skrzydła. 

liczby Kasy Stefczyka

6 130 000 000 zł
depozyty

5 300 000 000 zł
pożyczki

6 720 000 000 zł
aktywa

358
placówki

847 000
Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA MAJ 2020 ROKU

Fundacja „Bajkowa Fabryka Nadziei”, którą od lat wspiera 
Fundacja Stefczyka, po raz dziesiąty zorganizowała Dzień 
Dziecka dla małych pacjentów z oddziału onkologicznego 
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Bia-
łymstoku. Tym razem jednak trzeba było dostosować się 
do obostrzeń związanych z koronawirusem.

N iestety nie mogliśmy wejść na 
oddział do dzieciaków, tak jak robi-

liśmy przez 10 lat naszej działalności. 
Postanowiliśmy więc zorganizować Dzień 
Dziecka na podwórku, by dać Małym 
Bohaterom trochę radości i  pokazać, 
że jesteśmy z nimi, działamy dla nich 
i zawsze o nich pamiętamy – mówił na 
antenie TVP3 Białystok Bartłomiej Trze-
ciak, prezes Bajkowej Fabryki Nadziei.

Prawdziwe tłumy bajkowych postaci 
zgromadziły się pod szpitalnymi oknami. 

Nie przeszkodził w tym lekki deszcz. Była 
muzyka, tańce i  śpiewy. Była parada 
motocykli i samochodów. Był też pokaz 
ogromnych baniek mydlanych. Na koniec 
– tradycyjnie – dzieci otrzymały drobne 
upominki. Patrząc na uśmiechnięte – 
mimo choroby – dziecięce buzie w szpi-
talnych oknach można powiedzieć tylko 
jedno: warto było.
Fot. Pracownia Fotografii Beata i Marek 
Popławscy/ Fotoinspiracja Ewelina 
Simakowicz

Bajkowy Dzień 
Dziecka – mimo 
pandemii
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Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 
1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Klientów nie-
posiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie 
co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wnio-
sku. Pożyczkę bez wizyty w placówce mogą otrzymać 
Członkowie Kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy 
od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. 
dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kre-
dytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa 
oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu 
wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) 
wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocen-
towania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania 
umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat rów-
nych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 1149,52 zł, w tym 
odsetki: 149,52 zł. 

0 zł
prowizji 

RRSO: 7,23%

Rata 25 zł 
miesięcznie za każdy 
pożyczony 1000 zł

Czas na 
zmiany?
Pożyczka 
Zaratka! 

Weź pożyczkę bez wychodzenia z domu!
• Zadzwoń do placówki lub pod nr 801 600 100  

                                                                                                                                    (koszt wg taryfy operatora)

• Złóż wniosek na www.kasastefczyka.pl 

Pożyczka Zaratka

L etnia pora to doskonała okazja nie tylko do 
przyjemnego leniuchowania i spełnienia 

rocznych marzeń o upragnionym wypoczynku. 
To także możliwość poznawania naszej pięk-
nej Polski. Jednak urlop – wyjazd nad morze, 
w góry czy nad nasze piękne jeziora – wiąże 
się z większymi wydatkami. Z naszych port-
feli szybko znikają oszczędności nie tylko na 
drobne przyjemności, lecz przede wszyst-
kim na zorganizowanie wyjazdów. Opłacenie 
wczasów dla całej rodziny to nierzadko zbyt 
duży koszt, by móc go sfinansować z włas- 
nych oszczędności. Dlatego warto wesprzeć 
się pożyczką. Kasa Stefczyka ma właśnie pro-
pozycję, która może być dobrym wsparciem 
wakacyjnych planów.

Klienci Kasy Stefczyka mogą spokojnie plano-
wać letnie wyjazdy i realizować indywidualnie 
obrane cele, korzystając z Pożyczki Zaratka. Jest 

Lato w pełni. Wprawdzie obowiązują nas jeszcze pewne ograniczenia 
związane z koronawirusem i wciąż powinniśmy stosować się do odpo-
wiednich zaleceń służb medycznych i sanitarnych, jednak należy nam 
się wypoczynek. Tydzień, dwa tygodnie spędzone na wczasach pozwo-
lą nam „doładować baterie” i nabrać siły do pracy. Kasa Stefczyka  
na ten cel proponuje wsparcie finansowe, jakim jest Pożyczka Zaratka.

Atuty Pożyczki Zaratka:
•	atrakcyjna	wysokość	miesięcznej	raty	–	

tylko 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł!
•	prowizja	0	zł	
•	wstępna	informacja	kredytowa	nawet	

w 15 minut
Pożyczka Zaratka otrzymała prestiżowe 
wyróżnienie „Dobra Marka 2019 – Jakość, 
Zaufanie, Renoma!” w kategorii „Pożyczki 
gotówkowe”. Wyróżnienie to jest przyzna-
wane innowacyjnym, rozwojowym i najbar-
dziej rozpoznawalnym markom obecnym 
na polskim rynku.

to propozycja kierowana do tych Klientów Kasy, 
którzy chcą otrzymać nieduże wsparcie finan-
sowe szybko i w prosty sposób oraz nie chcą 
płacić wysokich miesięcznych rat.

W przypadku Pożyczki Zaratka każdy może 
samodzielnie obliczyć wysokość miesięcznej 
raty w zależności od kwoty pożyczki, która go 
interesuje. Zasada jest prosta – za każdy poży-
czony 1000 zł miesięczna rata wynosi 25 zł. 
Pożyczkę można otrzymać w kwotach: 1000 zł, 
2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Miesięczne raty 
dla tych kwot wynosić zatem będą odpowiednio: 
25 zł, 50 zł, 75 zł i 100 zł. Poza tym prowizja za 
udzielenie Pożyczki Zaratka wynosi 0 zł, a czas 
obowiązywania umowy to 48 miesięcy.

Pożyczka Zaratka dostępna jest dla Klientów 
Kasy nieposiadających pożyczek lub kredytów 
w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku. Pożyczkę Zaratka 

można otrzymać bez wychodzenia z domu! 
Zadzwoń do swojej placówki lub pod numer 
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora). Ekspert 
finansowy przygotuje dla Ciebie ofertę, a pienią-
dze możesz otrzymać nawet tego samego dnia.

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. 
dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kre-
dytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa 
oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu 
wraz z  kredytowanymi kosztami (prowizją  
0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa opro-
centowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywa-
nia umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat 
równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty: 1149,52 zł, w tym 
odsetki: 149,52 zł. Decyzja kredytowa zależy od 
indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
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Wytrwałość, współpraca 
i zasady fair play
W pierwszych dniach czerwca, w Warszawie odbyła się sesja produkcyjna na potrzeby nowej 
kampanii wizerunkowej Kasy Stefczyka z udziałem Marcina Gortata – wybitnego sportowca, 
gwiazdy NBA, pierwszego Polaka odnoszącego sukcesy w amerykańskiej lidze koszykarskiej. 
Chociaż współpraca Kasy z Fundacją Marcina Gortata MG13 rozpoczęła się już kilka miesięcy 
temu, to z  powodu pandemii COVID-19 dopiero w  czerwcu możliwe było spotkanie z  ekipą  
na planie zdjęciowym. Oprócz Marcina Gortata w  nowej kampanii wizerunkowej Kasy  
Stefczyka wystąpią młodzi koszykarze: Lena, Karolina, Staś, Szymon i Hubert. 

W ytrwałość, współpraca i zasady fair play 
to wartości szczególnie bliskie Kasie 

Stefczyka jako instytucji finansowej, która każ-
dego roku przeznacza środki na działalność 
charytatywną, sportową i kulturalną. To dla-
tego z początkiem tego roku Kasa nawiązała 
współpracę z Fundacją Marcina Gortata MG13. 
Fundacja wspiera dzieci i młodzież w realizacji 
ich sportowych marzeń. Cel ten realizuje, mię-
dzy innymi, poprzez system stypendialny oraz 
dzięki współpracy z czołówką kadry szkolenio-
wej w Europie i USA, oferując profesjonalne 
szkolenie sportowe. Pod opieką fundacji jest 
kilkunastu młodych sportowców, którzy dzięki 
stypendiom szlifują swoje sportowe talenty 

w najlepszych szkołach średnich w USA. Co ro- 
ku, w okresie letnich wakacji, organizowane są 
Gortat Campy – obozy sportowe dla uzdolnionej 
młodzieży, w tym także dla osób niepełnospraw-
nych. Istotnym aspektem działalności fundacji 
jest prowadzenie Szkół Mistrzostwa Sporto-
wego, w których w całej Polsce uczy się kilkuset 
zawodników różnych dyscyplin sportowych, 
a także pomoc w wyposażaniu w sprzęt spor-
towy placówek edukacyjnych i innych instytucji.

– Dzięki temu, że firmy i instytucje, w tym 
Kasa Stefczyka, wspierają moją fundację, 
możemy ciągle rozbudowywać nasze pro-
jekty i wspierać uzdolnioną sportowo mło-
dzież. Jestem wszystkim bardzo wdzięczny 

za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Wspólnie 
z Kasą Stefczyka i innymi partnerami pracu-
jemy nad kolejnymi projektami skierowa-
nymi do dzieciaków i efekty tej pracy już 
niebawem wcielimy w życie – mówi Marcin 
Gortat.

Realizacja planu zdjęciowego to poważne 
wyzwanie logistyczne. Wiele godzin pracy 
kilkudziesięcioosobowej ekipy, kilka ton cięż-
kiego sprzętu, czasami nerwowe sytuacje, ale 
częściej śmiech i łzy wzruszenia – tak w skró-
cie wyglądała praca na planie nowej kampanii 
Kasy Stefczyka. W ciągu dwóch dni powstały 
cztery spoty oraz bilbord sponsorski. Spoty 
przygotowane zostały specjalnie na potrzeby 
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Organizatorem konkursu jest Radio Zet. 
Regulamin dostępny na 
www.kasastefczyka.pl i www.radiozet.pl

W te wakacje słuchaj 
Radia Zet i graj 
o nagrody ufundowane 
przez Kasę Stefczyka!

Chcesz wygrać piłkę  
z autografem 
Marcina Gortata?

kampanii na urządzenia mobilne – smartfony 
i tablety. 

Kolejnego dnia odbyła się sesja zdjęciowa, 
którą wykonała pochodząca z Łodzi i zaprzy-
jaźniona z Marcinem Gortatem Agata Serge. 
Fotografka ma na koncie wiele sesji do między-
narodowych magazynów, m.in. L’Officiel Tha-
iland, Argentina, Netherlands, China. Przed 
jej obiektywem stanęła światowa gwiazda  
Milla Jovovich. 

Reżyserem wszystkich spotów jest młody, 
zdolny i utytułowany reżyser Bartosz Kruh-
lik, który na ostatnim 44. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w  Gdyni otrzymał 
nagrodę za debiut reżyserski. Za produkcję 
odpowiadał warszawski dom produkcyjny 
Garaż Miejsce Filmowe, koncepcję kreatywną 
stworzyła agencja reklamowa Apella, a nad 
wszystkim czuwali przedstawiciele Kasy 
Stefczyka. 

Sam Marcin Gortat okazał się niesamowicie 
pogodną, charyzmatyczną i obdarzoną poczu-
ciem humoru osobą. Dzięki niemu atmosfera 
na planie była wspaniała, a młodzi aktorzy – 
początkowo onieśmieleni obecnością swojego 
idola – mogli poczuć się swobodnie i pokazać 
pełnię swoich możliwości. Młodzi sportowcy 
mieli też szansę na podejrzenie imponujących 
umiejętności koszykarskich Marcina Gortata. 
Z zapartym tchem słuchali także jego rad i pod-
powiedzi dotyczących profesjonalnego treningu 
i gry podczas meczu. Po zakończonych zdjęciach 

Marcin Gortat jeszcze długo cierpliwie rozdawał 
autografy i pozował do pamiątkowych zdjęć. 

Efekt pracy ekipy filmowej obejrzeć będzie 
można już w lipcu, wraz ze startem kampanii 
wizerunkowej Kasy Stefczyka. 

W przyszłości Kasa będzie wspierać różno-
rodne działania Fundacji Marcina Gortata 
MG13, między innymi odbywający się w całej 
Polsce cykl obozów sportowych Gortat 
Camp. 
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Rozmawiamy z Kamilem Olakiem – nauczycielem XXI LO w Warszawie, 
trenerem projektu
– Czy kończący się rok szkolny był pierw-
szym, kiedy to prowadził Pan projekt „Żyj 
finansowo! czyli jak zarządzać finansami 
w życiu osobistym”?
– Zajęcia w ramach projektu prowadziłem 
drugi raz w życiu. Rok temu zajęcia prowa-
dziłem w innej szkole, w której także uczy-
łem. Wtedy podszedłem do tego pomysłu 
na zasadzie małego eksperymentu, ale 
zachęcony opiniami uczniów i formą zajęć 
postanowiłem przeprowadzić zajęcia także 
w XXI LO w Warszawie.
– Jak Pan nawiązał współpracę ze SKEF?
– Cyklicznie szukam w Internecie infor-
macji o projektach, konkursach i wydarze-
niach, do których mógłbym zaangażować 
moich uczniów. Natknąłem się na relację 
z warsztatów w jednej ze szkół i postanowi-
łem napisać do SKEF maila. Okazało się, że 
są jeszcze wolne miejsca i od razu zgłosiłem 
szkołę do udziału w projekcie.
– Czy trudno było zostać jednym z 25 te-
gorocznych trenerów projektu?
– Na pewno trochę łatwiej niż za pierwszym 
razem. Mam nadzieję, że to po pozytywnych 

doświadczeniach z poprzedniej edycji SKEF 
zdecydował się współpracować ze mną 
także w tym roku szkolnym.
– W programie szkolnym jest przedmiot 
„Podstawy przedsiębiorczości”. Czy wo-
bec tego projekt „Żyj finansowo!” jest 
potrzebny? 
– Projekt „Żyj finansowo!” jest uzupełnie-
niem i rozwinięciem wybranych zagadnień, 
które są poruszane na zajęciach z podstaw 
przedsiębiorczości. Poza tym projekt naj-
częściej przyjmuje formę warsztatową 
(w niewielkiej grupie uczniów), co pozwala 
spojrzeć na dane zagadnienie szerzej – 
w 30-osobowej klasie nie zawsze jest to 
możliwe.
– Czy uczniowie chętnie biorą udział w pro-
jekcie? To indywidualna decyzja czy cała 
klasa musi w tych zajęciach brać udział?
– Zajęcia nie są obowiązkowe, ale dzięki 
temu biorą w nich udział uczniowie, któ-
rzy są zainteresowani tą tematyką. Nie 
byłoby sensu zmuszać uczniów do tego 
projektu – jeśli ma on przynieść efekty, 
to moim zdaniem musi być dobrowolny. 

Nigdy nie jest tak, że cała klasa interesuje 
się danym przedmiotem, dlatego takie 
zajęcia powinny być dla chętnych. W tym 
roku w zajęciach uczestniczyło 20 uczniów 
klasy, której jestem wychowawcą. Jest to 
klasa pierwsza liceum ogólnokształcącego 
o profilu historia-wos.
– Pana uczeń, Michał Budzanowski zajął 
I miejsce w konkursie „Żyj finansowo!”. 
Jaka była Pana rola w osiągnięciu tego 
sukcesu? 
– Na szczęście do samego udziału nie trzeba 
było Michała specjalnie zachęcać. Jest ter-
minowym i dokładnym uczniem. Na każ-
dym etapie mu kibicowałem, bo wiedzia-
łem, że jest w stanie przygotować najlepszą 
pracę. I tak też się stało, z czego bardzo się 
cieszę. 
– Czy w przyszłym roku szkolnym rów-
nież weźmie Pan (razem z uczniami) udział 
w projekcie?
– Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że 
w  przyszłym roku szkolnym pojawi się 
znów taka możliwość. Jeśli tak, na pewno 
się zdecyduję.

P rojekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.  
Co roku zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zarówno 

wśród nauczycieli, jak i uczniów. Do XII edycji projektu przystąpiło 
blisko 800 uczniów oraz 25 nauczycieli ze szkół z całej Polski. Wszyscy 
uczestnicy projektu otrzymali bezpłatnie publikację „Żyj finansowo! 
czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” oraz możliwość 
udziału w 18-godzinnych warsztatach finansowych poświęconych 
zagadnieniom związanym z planowaniem finansowym, przyszłą 
pracą i karierą zawodową, budżetem, oszczędzaniem, inwestowaniem, 
produktami kredytowymi i ubezpieczeniowymi. Zajęcia z uczniami 
zostały przeprowadzone przez doświadczonych nauczycieli – trene-
rów projektu, którzy zostali wcześniej przeszkoleni i wyposażeni przez 
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w materiały dydak-
tyczne. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość udziału w spotkaniach 

z przedstawicielami Kasy Stefczyka, którzy przybliżyli młodzieży histo-
rię spółdzielczości finansowej w Polsce, podzielili się swoim doświad-
czeniem związanym z pracą w instytucji finansowej oraz odpowiedzieli 
na wszelkie pytania dotyczące produktów i usług finansowych, co 
stanowiło uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Jak co roku w ramach projektu został zorganizowany i przepro-
wadzony konkurs dla wszystkich uczestników projektu. Zadaniem 
uczniów było przygotowanie pracy pisemnej prezentującej swój pomysł 
na realizację zajęć warsztatowych poświęconych jednemu z tematów 
lub rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami 
w życiu osobistym”. Zgodnie z regulaminem konkursu ze wszystkich 
przygotowanych przez uczniów prac nauczyciele wytypowali maksy-
malnie dwie najlepsze prace w danej grupie. Powołane przez stowarzy-
szenie jury konkursu dokonało oceny 46 nadesłanych prac, spośród 
których wyłoniło trzech laureatów. Zwycięzcą konkursu został Michał 
Budzanowski, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne: 3000 zł za zajęcie 

W roku szkolnym 2019/2020 po raz dwunasty Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej realizowało projekt edukacji finansowej dla młodzieży 
„Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

„Żyj finansowo!”
XII edycja projektu zakończona!



 AKTUALNOŚCI

INFOLINIA 801 600 100 CZAS STEFCZYKA 7

	Uczniowie	XXI	LO	w Warszawie	–	uczestnicy	projektu	edukacji	finansowej	„Żyj	finansowo!	czyli	jak	zarządzać	
finansami w życiu osobistym”

pierwszego miejsca, 2000 zł za zajęcie dru-
giego miejsca oraz 1000 zł za zajęcie trze-
ciego miejsca. Uczestnicy konkursu, którzy 
zdobyli miejsca IV–XIII zostali uhonoro-
wani nagrodami rzeczowymi – plecakami 
turystycznymi. Dodatkowo nagrodzeni 
uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i upominki od sponsorów 
projektu.

Wszelkie działania edukacyjne i projekty 
kierowane do dzieci i młodzieży są odpo-
wiedzią Stowarzyszenia Krzewienia Eduka-
cji Finansowej na brak edukacji finansowej 
w szkołach.

Partnerami i sponsorami XII edycji pro-
jektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać 
finansami w życiu osobistym” były: Funda-
cja Stefczyka, której fundatorem jest Kasa 
Stefczyka, SALTUS Ubezpieczenia, Polska 
Izba Ubezpieczeń, Fundacja Wspierania 
Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacja 
Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Rozmawiamy z Michałem Budzanowskim – uczniem XXI LO w Warszawie, 
uczestnikiem projektu i zwycięzcą konkursu
– Zwyciężył Pan w konkursie „Żyj finan-
sowo”. Gratulacje! Zdobył Pan sporą na-
grodę pieniężną (3000 zł). Na co ją Pan 
przeznaczy?
– Nagrodę pieniężną zainwestuję w swój 
rozwój. Część planuję przeznaczyć na 
wybrany kurs organizowany przez Harvard, 
a pozostałe pieniądze zaoszczędzę i po uzy-
skaniu pełnoletności chciałbym spróbować 
zainwestować je w akcje na GPW (Giełda 
Papierów Wartościowych).
– Proszę opowiedzieć o swojej pracy kon-
kursowej. Jakiemu tematowi prowadzonych 
zajęć ją Pan poświęcił? Jak miałyby wyglą-
dać te zajęcia?
– Swoją pracę poświęciłem tematowi: 
„Kariera: praca, którą kochasz”. Poruszyłem 
w niej wiele kwestii: studia, praca, rola pie-
niądza i inwestycji, a także wydawałoby się, 
że problemów odległych – przeprowadzki, 
decyzji o  założeniu rodziny czy firmy. 
Zajęcia podzieliłem na 3 godziny lekcyjne. 
Przewidziałem wykład konwersatoryjny 
z elementami dyskusji, oczywiście burze 
mózgów – uczniowie to uwielbiają, a także 
konkurs na platformie kahoot. Tak więc 
zaplanowałem zarówno pracę zespołową, 
jak i elementy rywalizacji.
– Jakie dodatkowe materiały Pan przygo-
tował, żeby uatrakcyjnić te zajęcia?
– Postawiłem na atrakcyjną prezentację. 
Trzy godziny to dużo czasu, dlatego zapla-
nowałem animowany, krótki filmik o zakła-
daniu firm. Na koniec konkurs na platfor-
mie kahoot. Uważam, że te elementy zajęć 
powinny ożywić i wzbudzić uwagę uczniów.

– Czy ta praca była dużym wyzwaniem, czy 
też przygotował ją Pan bez problemów? 
– Nad scenariuszem spędziłem dziennie od 
jednej do dwóch godzin – i tak przez 4 tygo-
dnie. Oczywiście mierzyłem się z różnymi 
przeszkodami. Cały czas zastanawiałem się, 
co warto zmienić lub jeszcze dodać. Ciężko 
było powiedzieć: stop, zadanie skończone.
– Czy trener projektu, Pan Kamil Olak, słu-
żył Panu pomocą?
– Oczywiście, Pan Kamil Olak jest wspania-
łym mentorem i nauczycielem. Wielokrot-
nie mnie mobilizował i wspierał, niejedno-
krotnie pomagał merytorycznie.
 – Skoro wziął Pan udział w konkursie,  
to siłą rzeczy musiał Pan brać udział w ca-
łym projekcie „Żyj finansowo! czyli jak 
zarządzać finansami w życiu osobistym”.  
Czy zdobył Pan przydatną wiedzę? 
– Dużo czasu poświęciłem wybranemu 
tematowi konkursowemu: „Kariera: praca, 
która kochasz”, dlatego mogę stwierdzić, 
że najwięcej nauczyłem się o  ścieżce 
kariery. Zbierając materiał merytoryczny, 
czytając artykuły, dowiedziałem się wielu 
inspirujących rzeczy, np. że po ukoń-
czeniu szkoły średniej rozpoczyna się 
okres najważniejszych życiowych wybo-
rów i że są one uwarunkowane wieloma 
przesłankami.
– Czym różnią się zarówno zajęcia, jak i pod-
ręczniki do przedmiotu „Przedsiębiorczość” 
i do „Żyj finansowo!”?
– Podręcznik licealny do „Przedsiębior-
czości” to uogólniona podstawa wiedzy 
teoretycznej, podczas gdy podręcznik 

„Żyj finansowo!” zawiera dużo bardziej 
przydatne i praktyczne informacje. Tre-
ści w  podręczniku „Żyj finansowo!” są 
bardzo przystępnie napisane. Tematy bez 
problemu można zrozumieć i łatwo zapa-
miętać. Wszystkie wiadomości opisane są 
na przykładach i przedstawione w dobrze 
ułożonych, przemyślanych zadaniach.  
To bardzo pomaga zrozumieć temat.
– Czy edukacja finansowa jest potrzebna? 
Do czego konkretnie przyda się Panu  
ta wiedza? 
– Tak, zdecydowanie. Uważam, że wiedza 
finansowa jest podstawą rozwoju i  suk-
cesu w życiu. Myślę, że osoba, która omija 
tę część edukacji, w przyszłości zostanie 
pozbawiona możliwości zrozumienia dużej 
części otaczającego ją świata. Będzie jej 
trudniej w codziennym życiu, gdyż wiedza 
o mechanizmach oszczędzania czy inwe-
stowania może ją uchronić przed proble-
mami lub może pomóc rozwinąć skrzydła 
i odnieść sukces.
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Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zorganizowało konkurs „Finansowe 
dobranocki”, by przygotować młodsze pokolenie Polaków do życia we współczesnym 
świecie przy wykorzystaniu starej formy przekazu. W tym numerze „Czasu Stefczyka” 
prezentujemy pierwszą część bajki autorstwa Hanny Krzyżaniak-Windygi z Warszawy, 
która zwyciężyła w konkursie. Zapraszamy do lektury.

„Finansowe dobranocki”

EKONOMICZNA TRIADA: RAZ… JAK ZROBIĆ SOBIE PREZENT? 
Janek podbiegł z radością do babci, wołając:
– Popatrz, babciu, jaką ładną zabawkę dostałem od rodziców – trzy-
mał w rączce coś przypominającego w wyglądzie i kolorze znane 
zwierzę hodowlane – małą świnkę. Niby nic ciekawego! „Ale może 
ta zabawka wydaje jakieś dźwięki lub jest nakręcana!” – pomyślała 
babcia. Przyjrzała się śwince dokładniej, aż zobaczyła na jej grzbiecie 
jakby podłużny otwór. I wtedy przypomniała sobie, że w dzieciństwie 
też miała podobną „zabawkę” – był to zajączek. 
– Janku, to nie jest zabawka, lecz coś, co ma cię nauczyć oszczędzania 
– powiedziała babcia dość poważnie.
– O… osz... czego? – Janek nie był w stanie wymówić słowa. 
– To trudne słowo jeszcze do wymówienia dla ciebie. Ale najważniej-
sze, żebyś teraz zrozumiał, co to oznacza. 
– Dostałeś skarbonkę do oszczędzania, wytłumaczę ci, o co chodzi. 
Mądry chłopaczek jesteś i na pewno zrozumiesz.

* * *
Janek z rodzicami i babcią zjedli obiad. Mama chłopca w rozmowie 

ze swoją mamą, czyli babcią Janka, wspomniała, że musi szybko kupić 
nową pralkę, bo stara kompletnie się zepsuła i jej naprawa byłaby nie-
opłacalna. Służyła zresztą wiele lat… A że pralka w domu konieczna 
od razu, więc nowa zostanie kupiona na raty. 

Babcia przypomniała sobie wówczas wielce wysłużoną swoją 
pralkę „Franię”. Za jej młodości był to prawdziwy luksus w porów-
naniu z ręcznym gotowaniem bielizny w wielkim garze, a potem już 
samym praniem na tarze. 
– A wiesz, Janku, co to jest, a właściwie była tara? U mnie w piwnicy 
mam coś takiego, pokażę ci, jak przyjdziesz. To prostokąt blachy falistej 
w drewnianej ramie, z nóżkami do postawienia w wannie czy dużej 
misce. Kawałek po kawałku rzeczy do prania namydlałam, a następnie 
pocierałam mocno na tarze. Kręgosłup i plecy bolały, oj, bolały… 
– I wtedy przyszła Frania? – „podpowiedział” dalszy ciąg Janek. 
– Ładnie to powiedziałeś – „przyszła”. Owszem, kiedyś były takie 
kobiety, które chodziły po domach i prały, oczywiście za wynagro-
dzenie. Była to więc usługa, już obecnie nieznania, chociaż usługi 
pralnicze nadal istnieją. Wiele rzeczy nie pierze się w domu, np. 
dywany, garnitury, spódnice, bo wymagają specjalnych umiejętności. 
Gdy tylko dowiedziałam się o pralce „Frania”, od razu chciałam ją 
mieć. Była droga i nie miałam tyle pieniążków, aby ją od razu kupić. 
Postanowiłam, że moim celem będzie oszczędzanie na jej zakup. 
Mój mąż, a twój dziadek, to oszczędzanie nazywał trochę żartobliwe 
„zaciskaniem pasa”, ale doskonale rozumiał, że tak trzeba. Musimy 
trochę wyrzec się tego i owego, aby nie wydawać na różne niepo-
trzebne rzeczy czy błahostki, a może i ograniczyć przyjemności, aby 
osiągnąć cel. Po roku miałam w łazience swoją pomoc domową – 
pralkę „Franię”. Ileż było radości, a ja poczułam się od razu lepiej 
z tym swoim kręgosłupem. 

Janek zauważył, że babcia użyła słowo „oszczędzanie”, które tak 
trudno było mu wymówić, ale już trochę zaczął rozumieć. 

– Babciu, czy ja też mogę oszczędzać, tak jak ty na pralkę? 
– Każdy może oszczędzać, a nawet powinien. Teraz już nie spotyka 
się mówienia „na czarną godzinę”, ale zawsze ludzie starali się mieć 
odłożone pieniądze na nieprzewidziane wydatki. Popatrz: twoim 
rodzicom zepsuła się pralka, muszą kupić nową. Mają do wyboru – 
kupno z oszczędności lub na raty. Kto ma dużo pieniędzy, płaci od 
razu wszystko, inni wolą stopniowo, co miesiąc, płacić część całości. 
Dawniej woleliśmy kupować, jak to się mówi „za jednym zamachem”, 
a więc najpierw oszczędzaliśmy, a potem kupowaliśmy. Nie mieli-
śmy więc długów. Twoim rodzicom pralka potrzebna jest od razu, 
nie mogą przecież czekać na nią rok, więc kupują ją na raty. Będą 
już mieli tę pomoc domową, ale spłacać muszą co miesiąc przez rok. 

Janek z zaciekawieniem wysłuchał wspomnienia babci o jej oszczę-
dzaniu na pralkę, pomyślał i zapytał: 
– Babciu, a na co ja mógłbym oszczędzać? 
– Oczywiście, takie oszczędzanie na pralkę to problemy ludzi doro-
słych. Nikt by też nie sprzedał ci pralki – babcia uśmiechnęła się 
z miłością do wnuczka. – Pamiętam, że mając skarbonkę-zajączka, 
oszczędzałam na książkę, którą zobaczyłam na wystawie w księ-
garni. Drobne pieniążki, jakie otrzymywałam z różnych okazji od 
swojej babci, dziadka, cioci czy wujka, chowałam do tego zajączka. 
Po pewnym czasie otworzyłam skarbonkę i już mogłam pobiec do 
księgarni kupić wymarzoną książkę, a nawet wystarczyło na długo-
pis. Zachęciło mnie to do dalszego oszczędzania. Choć nie powiem – 
kusiło, aby wydawać na cukierki czy lizaki, ale wtedy nie byłoby mnie 
stać na kupno bardziej wartościowych rzeczy. Nazwałam to „robie-
niem sobie prezentów”. Zauważyłam, że oszczędzanie dawało mi 
wiele radości. Ty też poprzez oszczędzanie możesz sobie sprawić 
taką radość. Ja nie wiem dokładnie, o czym obecnie marzą dzieci 
w twoim wieku. Może to być też książka, gra, film – sam pomyśl. 
I postaraj się wytrwać w swoim postanowieniu. „Per aspera ad astra” – 
„Przez trudy do gwiazd”. A na początek to ja wypełnię brzuszek two-
jej śwince – wesoło powiedziała babcia i włożyła do skarbonki kilka 
brzęczących pieniążków. 

HANNA KRZYŻANIAK-WINDYGA 
Drugi odcinek bajki „Ekonomiczna triada” ukaże się w kolejnym 
numerze „Czasu Stefczyka”. 
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Bezpieczne wakacje w Polsce
W tym roku z pewnością większość z nas wybierze urlop w kraju. Mimo że koronawirus odpuszcza 
i zdejmowane są następne obostrzenia w kolejnych krajach europejskich, to wciąż nie do końca jasne 
są zasady przemieszczania się po naszym kontynencie. Dlatego pewniejszy będzie urlop spędzony 
w Polsce. Warto jednak pamiętać, żeby przed wakacyjnym wyjazdem zaopatrzyć się w odpowiednie 
ubezpieczenia, np. od następstw nieszczęśliwych wypadków.

U rlop w Polsce to doskonała okazja, żeby poznać lepiej nasz kraj. 
Jest tyle miejsc, które watro zobaczyć, gdzie można naprawdę 

porządnie się zrelaksować – to nam się należy, szczególnie po ciężkiej 
dla wszystkich wiośnie. Jednak warto taki wyjazd dobrze zorganizować 
i  pomyśleć o  swoim bezpieczeństwie. Z  reguły przy wyjazdach 
zagranicznych pamiętamy o wykupieniu ubezpieczenia podróżnego. 
Przy urlopach w Polsce niestety pomijamy możliwość wykupienia 
odpowiedniej polisy. Faktem jest, że praktycznie każdy Polak ma dostęp 
do bezpłatnej służby zdrowia, ale nieszczęśliwy wypadek pociąga za 
sobą nieprzyjemne konsekwencje, np. długą rekonwalescencję złamanej 
kończyny. To niestety wymaga dodatkowych kosztów. Dlatego warto 
zaopatrzyć się w polisę Moje Bezpieczeństwo w SALTUS Ubezpieczenia, 
dzięki czemu można liczyć na wypłatę odszkodowania, które ułatwi 
powrót do zdrowia.

Polisa Moje Bezpieczeństwo obejmuje zdarzenie powstałe na 
skutek nieszczęśliwego wypadku. Oznacza to przede wszystkim 
gwarancję wypłaty odszkodowania w przypadku uszczerbku na 
zdrowiu będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Ponadto na 
odszkodowanie może liczyć rodzina lub osoby uposażone w razie 
śmierci ubezpieczonego będącej skutkiem nieszczęśliwego wypadku 
również w ruchu komunikacyjnym. 

Zakres ubezpieczenia można zwiększyć o  dodatkowe opcje. 
Szczególnie przydatna podczas letnich wyjazdów jest opcja obejmująca 
ochroną następstwa nieszczęśliwego wypadku powstałe m.in. w wyniku 
wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka. 
Warto o tym pamiętać, jeżeli w letnich planach mamy wspinaczkę, 
nurkowanie, kros rowerowy, spływ kajakowy czy żeglowanie po pięknych 
polskich jeziorach.

Poza tym za dodatkową opłatą polisa Moje Bezpieczeństwo może objąć 
także inne następstwa nieszczęśliwego wypadku, jak pobyt w szpitalu 
czy całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji. Ubezpieczenie 
można dodatkowo rozszerzyć o odszkodowanie w przypadku śmierci 
ubezpieczonego w  następstwie zawału serca lub udaru mózgu. 

Ponadto ubezpieczenie NNW można rozszerzyć także o ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które obejmuje szkody 
wyrządzone na mieniu lub osobach trzecich przez ubezpieczonego i jego 
bliskich wspólnie zamieszkujących. Taką szkodą, która może zdarzyć 
się zarówno na wyjeździe, jak i w ciągu roku w domu, może być np. 
zalanie mieszkania sąsiada, stłuczenie mu szyby przez nasze dzieci czy 
zniszczenie czyjegoś namiotu na kampingu przez naszego psa. Dzięki 
tej opcji nie musimy pokrywać szkód z własnej kieszeni, bo zajmie się 
tym ubezpieczyciel.

Warto pamiętać, że polisa Moje Bezpieczeństwo obowiązuje nie 
tylko w Polsce, lecz także na całym świecie w zakresie podstawowej 
ochrony następstw nieszczęśliwych wypadków czy następstw zawału 
serca lub udaru mózgu. Należy także zwrócić uwagę, że pełna ochrona 
ubezpieczenia obowiązuje już od następnego dnia po zawarciu umowy 
i opłaceniu składki. 

Jeżeli jednak zdecydujemy się na spędzenie urlopu poza granicami 
kraju, pamiętajmy o  ubezpieczeniu podróżnym, które również 
oferowane jest przez SALTUS Ubezpieczenia. Gwarantuje ono 
przede wszystkim zwrot kosztów leczenia i transportu medycznego 
do określonej sumy ubezpieczenia, np. do 20 tys. euro, 40 tys. euro, 
a nawet do 60 tys. euro. Polisę można także wzbogacić o dodatkowe 
opcje, np. ubezpieczenie utraty lub uszkodzenia bagażu. 

Przed wyjazdem na urlop, niezależnie od obranego kierunku, warto 
także pomyśleć o tym, co zostaje na miejscu bez naszego dozoru. 
Nasz dom może bowiem stać się łatwą zdobyczą złodziei, może być 
narażony na zniszczenia w przypadku awarii czy silnych zdarzeń 
atmosferycznych. Ubezpieczenie mieszkaniowe SALTUS ubezpieczenia 
zapewnia szeroki zakres ochrony mienia i  nieruchomości, 
z możliwością indywidualnego dopasowania w zależności od potrzeb 
oraz możliwości finansowych.

Zapraszamy do placówek Stefczyk Finanse, w  których można 
skorzystać z oferty ubezpieczeń SALTUS Ubezpieczenia i  rozwiać 
ewentualne wątpliwości na ich temat.
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Poleć 
Kasę

Zyskaj
kasę!

Promocja „Poleć Nas V”, skierowana do pełnoletnich Klientów, obowiązuje od 1.01 do 31.12.2020 r.  
Warunki promocji zostały określone w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl.

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

500 zł
Zgarnij nawet
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Poleć 
Kasę

Zyskaj
kasę!

Promocja „Poleć Nas V”, skierowana do pełnoletnich Klientów, obowiązuje od 1.01 do 31.12.2020 r.  
Warunki promocji zostały określone w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl.

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

500 zł
Zgarnij nawet

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzone przez Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej od blisko 20 lat doradzają i pomagają osobom zadłużonym 
skutecznie pozbyć się problemów finansowych.

Wygrałem nowe życie

C o roku ze wsparcia specjalistów ODFiK korzysta kilkaset osób 
z  całej Polski. Tylko w  ubiegłym roku pomogliśmy blisko  

2 tysiącom osób. Każdy zgłaszający się do nas Klient może liczyć na 
indywidualne zajęcie się jego sprawą, poradę czy sporządzenie pisma. 
Nikogo nie pozostawiamy bez pomocy.

Historia Pana Adama
Pan Adam trafił do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenc-
kiego w Gdyni za namową matki. Jako bardzo młody człowiek wpadł 
w spiralę zadłużenia, której przyczyną był patologiczny hazard kla-
syfikowany jako choroba. 

Pomijając problemy finansowe, w które popada osoba zadłużona, 
pojawiają się również problemy społeczne, rodzinne oraz niekiedy 
również prawne. Pomimo świadomości negatywnych konsekwencji 
związanych z hazardem dana osoba nie potrafi przestać grać. Dreszcz 
emocji towarzyszący grze jest o wiele silniejszy niż inne emocje, któ-
rych doświadcza osoba uzależniona. Problem związany z patologicz-
nym hazardem bardzo często dotyka młodych mężczyzn w wieku 
około 22–27 lat. 

Pan Adam decydując się przyjść do Ośrodka Doradztwa, był już 
w trakcie leczenia psychoterapeutycznego i od 5 miesięcy pozosta-
wał abstynentem. W tym czasie zaczął zdawać sobie sprawę z bardzo 
trudnej sytuacji finansowej, w jakiej się znalazł. Liczne firmy pożycz-
kowe zaczęły odzywać się do Pana Adama, który nie był w stanie 
zaspokoić wierzycieli z uwagi na brak wystarczających dochodów.

Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości była związana 
z wieloma rozterkami. Pan Adam obawiał się, że jego wniosek zosta-
nie oddalony, ponieważ pomimo zakwalifikowania patologicznego 
hazardu jako choroby nie wszyscy w swoim osobistym przekonaniu 

zgadzają się z taką kwalifikacją. W przypadku Pana Adama istotnym 
argumentem był fakt, że zdecydował się na podjęcie leczenia tera-
peutycznego, które z sukcesem kontynuował. Zdawał sobie sprawę 
z popełnionych błędów i starał się bardzo przestrzegać reguł ustalo-
nych z psychoterapeutą. Sąd zwrócił uwagę na starania podjęte przez 
Pana Adama oraz jego utrzymującą się abstynencję i ogłosił upadłość 
konsumencką klienta.

Pomimo planu spłaty, który został orzeczony przez sąd w maksy-
malnie długim terminie, Pan Adam jest szczęśliwy, bo wygrał swoje 
życie i ma szansę rozpocząć je na nowo. 

* * *
Jeśli potrzebujesz pomocy w  rozwiązaniu problemów finan-

sowych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na 
www.pogotowiedlazadluzonych.pl.

PIOTR TOKARCZYK
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Centrum Badania Opinii Społecznej opu-
blikowało w maju 2019 r. wyniki badań 
pokazujących skalę uzależnienia Polaków 
od hazardu. Wynika z nich, że aż 37,1% 
Polaków powyżej 15. roku życia uprawia 
hazard. W porównaniu z rokiem 2015 od-
setek graczy wzrósł o 2,9 punktu procen-
towego. Jako graczy zdefiniowano tu osoby, 
które zagrały na pieniądze przynajmniej raz 
w ciągu roku przed badaniem w przynaj-
mniej jedną z dziesięciu gier wymienionych 
na liście CBOS. 

Polacy najczęściej grają w gry Totaliza-
tora Sportowego (27,4%). Na drugim miej-
scu, plasują się zdrapki (16,3%), loterie/
konkursy SMS-owe (6,3%) oraz automaty 
do gier z tzw. niskimi wygranymi (3,8%). 
Grają kobiety i  mężczyźni, ludzie o  róż-
nym wykształceniu, miejscu zamieszkania 

i  różnych dochodach, jednak symptomy 
problemu z hazardem częściej mają:
•  mężczyźni niż kobiety;
•  nieletni i ludzie bardzo młodzi (18–24 lata) 

niż starsi;
•  osoby z wykształceniem podstawowym 

i gimnazjalnym;
•  osoby oceniające swoją sytuację mate-

rialną jako złą.
Osoby mające problem z  hazardem 

wydały na grę blisko 20 razy więcej niż 
osoby bez problemu hazardowego. Osoby 
grające bezproblemowo oraz o  niskim 
i umiarkowanym poziomie ryzyka prze-
ciętnie „wychodzą na zero”. W  grupie 
uzależnionych – więcej tracą, niż zyskują. 
Dlaczego ludzie grają na pieniądze? 
W  przypadku badanych z  problemem 
hazardowym na pierwszy plan wysuwają 

się sprawy finansowe. W skali od 1 do 10, 
gdzie wartość 1 oznaczała, że dany powód 
zdecydowanie do nich nie pasuje, a war-
tość 10 oznaczała, że zdecydowanie pasuje, 
grają oni po to, aby:
•  poprawić swoją sytuację materialną (6,32);
•  wygrać choćby małą kwotę (6,33);
•  wygrać dużą wygraną (6,20);
•  zdobyć pieniądze na „ekstrawydatek”,  

być może dług hazardowy (6,03);
•  odegrać się (5,69).

Ponadto grają, bo nie mogą przestać (5,75), 
tkwią w  środowisku, które również gra 
(5,64), oraz próbują rozładować stres (5,24).

Źródło: Oszacowanie rozpowszechnienia oraz 
identyfikacja czynników ryzyka i czynników 
chroniących od hazardu i innych uzależnień 
behawioralnych – edycja 2018/2019 – raport 
z badań.
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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 Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedsta-
wia informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w maju  
2020 roku.

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej Kasie

W  związku z  sytuacją, jaka panuje 
w  całym kraju i  spowodowana jest 
obawami przed koronaw ir usem 
(COVID-19), Zarząd Kasy podjął decy-
zję o zawieszeniu do odwołania posie-
dzeń Zarządu – bieżąca sytuacja Kasy 
oraz wszelkie podejmowane decy-
zje odbywały się podczas posiedzeń 
Sztabu Kryzysowego, który zwoły-
wany był z  zachowaniem wszelkich 
zasad ostrożności i bezpieczeństwa.

Zagadnienia, które były omawiane na 
posiedzeniach Sztabu Kryzysowego, 
dotyczyły oceny bieżącej sytuacji Kasy, 
opracowania i wprowadzenia stosow-
nych procedur bezpieczeństwa związa-
nych z zapewnieniem ciągłości działania 
placówek oraz stałego dostępu naszych 
Członków do swoich środków finanso-
wych, a także wdrożenia w Kasie moż-
liwości świadczenia usług za pośrednic-
twem kanałów zdalnych, dzięki czemu 
oferta Kasy poszerzyła się o możliwość 
wystąpienia o kredyt czy założenia lokaty 
bez konieczności wizyty w placówce Kasy.

Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
 Dzatwierdzenia jednolitych wzorów dru-
ków m.in. dotyczących:
 ○ wniosku współwnioskodawcy,
 ○ wniosku o przyznanie pożyczki/kre- 
dytu,

 ○ deklaracji poręczyciela/współmał- 
żonka,

 ○ informacji dla konsumenta,
 ○ wniosku o wydanie karty dla posiada-
cza rachunku,

 ○ wniosku o wydanie karty dla stałego 
pełnomocnika do rachunku IKS,

 ○ wniosku o  wydanie karty Visa 
BUSINESS,

 ○ umowy pożyczki (Kredyt konsumen- 
cki);

 Dzatwierdzenia jednolitego brzmie-
nia karty, parametrów oraz formuły 
produktu:
 ○ e-Lokata odnawialna dla podmiotów 
instytucjonalnych,

 ○ e-Lokata terminowa dla podmiotów 
instytucjonalnych,

 ○ Lokata Dzienna Odnawialna (podmioty 
instytucjonalne),

 ○ Lokata terminowa dla podmiotów 
instytucjonalnych,

 ○ e-Lokata odnawialna, 
 ○ Lokata dla przedsiębiorczych Tandem,
 ○ Lokata Dwuletnia progresywna  
SKOKOWA PLUS,

 ○ e-Lokata nieodnawialna, 
 ○ Lokata SKOKOWA,
 ○ Lokata terminowa nieodnawialna,
 ○ Lokata terminowa odnawialna,
 ○ Lokata Udziałowa,
 ○ Pożyczka Hipoteczna,
 ○ Produkt Kredyt Wysokokwotowy,
 ○ Kredyt Konsolidacyjno-Hipoteczny,
 ○ Linia Obrotowa w  rachunku rozli- 
czeniowym,

 ○ Kredyt Inwestycyjny – podmioty 
instytucjonalne,

 ○ Szybka Pożyczka Gospodarcza,
 ○ Prosta Pożyczka Gospodarcza,
 ○ Pożyczka Super VIP Gospodarcza,
 ○ Pożyczka Obrotowa II,
 ○ Pożyczka Inwestycyjna/ Kredyt 
Inwestycyjny,

 ○ Obrotowa Linia Pożyczkowa,
 ○ Linia Tandem,
 ○ Obrotowa LP Super VIP,
 ○ Szybka Pożyczka Odnawialna,
 ○ Pożyczka na Nowe,
 ○ Pożyczka Gotówkowa,
 ○ Pożyczka CRM,

 ○ Linia Pożyczkowa,
 ○ Linia Pożyczkowa VIP,
 ○ Pożyczka Super VIP;
 Dobniżenia oprocentowania maksymal-
nego pożyczek i kredytów w związku ze 
zmianą stopy referencyjnej przez RPP;
 Dzwołania Zwyczajnego Zebrania 
Przedstawicieli; 
 Dzwołania Zebrania Grupy Członkow-
skiej Okręgu Północnego, Zachodnio-
pomorskiego, Zachodniego, Wielko-
polskiego, Śląskiego, Pomorskiego, 
Południowego, Podkarpackiego, Mazur-
skiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, 
Lubelskiego, Centralnego; 
 Dzatwierdzenia dokumentacji i  pro-
cedur regulujących pracę w  Kasie 
Stefczyka: PR12/05 Instrukcja bezpie-
czeństwa i  higieny pracy dotycząca 
zasad zachowania się pracowników 
Centrali w celu zminimalizowania za-
każenia wirusem SARS-CoV-2, wyd. I; 
PR08.04/02 Procedura monitoringu 
sytuacji ekonomiczno-finansowej 
pożyczkobiorców/kredytobiorców 
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Pobierz bezpłatnie ze sklepu 
Google Play i App Store.

Poznaj jej zalety:

• Łatwa w obsłudze, przyjazna dla użytkownika

• Najwyższe standardy bezpieczeństwa,  w tym 
logowanie za pomocą odcisku palca lub kodu PIN

• Możesz ją zainstalować na wszystkich swoich 
urządzeniach mobilnych

Nowa aplikacja Kasa Stefczyka 
jest już dostępna!

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

Korzystaj z dostępu do swoich środków 
w dowolnym miejscu i w każdej chwili.

Zarządu SKOK im. Franciszka Stef-
czyka absolutorium za 2019 r.;

4. podjęto uchwałę w  przedmiocie 
zatwierdzenia sprawozdania Rady 
Nadzorczej SKOK im. Franciszka Stef-
czyka za 2019 r.;

5. podjęto uchwałę w  przedmiocie 
zatwierdzenia „Sprawozdania z funk-
cjonowania systemu zarządzania ryzy-
kiem braku zgodności w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka”;

6. dokonano okresowej oceny ade-
kwatności, efektywności i  skutecz-
ności systemu kontroli wewnętrznej 
i jego wybranych elementów w SKOK  
im. Franciszka Stefczyka oraz podjęcie 
uchwały w tym zakresie;

7. omówiono roczną ocenę skuteczności 
i adekwatności polityk zarządzania 
ryzykiem na podstawie informacji 
Zarządu Kasy;

8. dokonano oceny stosowania przez 
SKOK im. Franciszka Stefczyka zasad 
wynikających z „Zasad Ładu Korpora-
cyjnego dla instytucji nadzorowanych” 
i podjęcie uchwały w tym zakresie;

9. dokonano rocznej oceny skuteczności 
i  adekwatności Systemu Informacji 
Zarządczej i podjęcie uchwały w tym 
zakresie.

Rada Nadzorcza SKOK 
im. Franciszka Stefczyka 
20 maja odbyło się posiedzenie Rady 
Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka, na którym:
1. podjęto uchwałę w przedmiocie przy-

jęcia sprawozdania niezależnego bie-
głego rewidenta z badania rocznego 
sprawozdania finansowego Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo-Kredy-
towej im. Franciszka Stefczyka z sie-
dzibą w Gdyni za rok obrotowy od dnia 
1.01.2019 do dnia 31.12.2019;

2. podjęto uchwałę w   przedmiocie 
przyjęcia oraz rekomendacji Zwy-
czajnemu Zebraniu Przedstawicieli 
Sprawozdania Zarządu z  działal-
ności jednostki i  Sprawozdania 
finansowego SKOK im. Franciszka 
Stefczyka za 2019 r. wraz ze spra-
wozdaniem niezależnego biegłego 
rewidenta z badania rocznego spra-
wozdania finansowego Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka z siedzibą 
w  Gdyni za rok obrotowy od dnia 
1.01.2019 do dnia 31.12.2019; 

3. podjęto uchwałę w przedmiocie reko-
mendacji Zwyczajnemu Zebraniu 
Przedstawicieli udzielenia Członkom 

oraz poręczycieli w Spółdzielczej Ka-
sie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka, wyd. XIII; 
PR108.04/01 Ustanawianie i obsługa 
oraz monitoring zabezpieczeń po-
życzek i  kredytów w  Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka, wyd. XVII; 
PR11.02/01 Polityka Bezpieczeństwa 
Danych Osobowych w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
im. Franciszka Stefczyka, wyd. VI; 
PR16.01/08 Procedura przeprowadza-
nia Testów Warunków Skrajnych dla 
oceny poziomu ryzyka kredytowego, 
w  tym ryzyka koncentracji, wyd. V.

Komitet Audytu SKOK
im. Franciszka Stefczyka 
15 maja odbyło się posiedzenie Komitetu 
Audytu Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka, podczas którego omówiono 
dokumenty będące przedmiotem obrad 
najbliższej Rady Nadzorczej SKOK im. 
Franciszka Stefczyka. Odbyło się rów-
nież spotkanie z  kluczowym biegłym 
rewidentem badającym sprawozdanie 
finansowe SKOK im. Franciszka Stefczyka 
za 2019 rok.



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

Tak wiele załatwisz 
bez wychodzenia z domu 
Już teraz bez wychodzenia z domu możesz 
zawnioskować o bankowość elektroniczną, 
kartę zbliżeniową, pożyczkę z szybką wypłatą  
środków czy założyć lokatę.

ZGŁOŚ TELEFONICZNIE!

Zadzwoń do placówki  
lub pod nr 801 600 100
(koszt wg taryfy operatora),  

a umowę wyślemy 
na Twój adres e-mail!
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A by wakacje były udane, przede wszystkim 
powinna sprzyjać nam pogoda. Tego-

roczne lato zapowiada się wyjątkowo pięknie, 
podobnie jak rok wcześniej, ale to też ozna-
cza, że podobnie jak w ubiegłym roku waka-
cje mogą być kosztowne – nie tylko same ze 
względu na wyjazdy na wczasy czy na kolonie 
naszych dzieci, ale także z powodu wydatków 
na codzienne przyjemności. Zwykle pomagamy 
sobie w takiej sytuacji szybkimi pożyczkami 
czy kartami kredytowymi. Jednak kiedy spła-
camy już wcześniej zaciągnięte zobowiązania 
finansowe, warto skorzystać z konsolidacji 
dostępnej w Kasie Stefczyka – to Pożyczka Fit.

Konsolidacja to nic innego jak zaciągnięcie 
jednego nowego zobowiązania celem spłaty 
dotychczasowych. Takie rozwiązanie jest więc 
najlepszym wyjściem dla osób, które posiadają 
już kilka zobowiązań w różnych instytucjach 
finansowych i chciałyby je połączyć 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.

Kasa Stefczyka proponuje właśnie takie 
rozwiązanie, które pozwoli zapanować nad 
chaosem związanym z miesięcznymi ratami 
różnych zobowiązań. Pożyczka Fit prze-
znaczona jest na spłatę zobowiązań zacią-
gniętych wyłącznie w  innych instytucjach 
finansowych niż Kasa Stefczyka i  dotyczy  
np. pożyczek gotówkowych, zakupów na raty, 
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. Istotnym atutem 
tej pożyczki jest brak prowizji, a oprocentowa-
nie nominalne wynosi tylko 6%.

Masz rachunek płatniczy w Kasie Stefczyka? 
Złóż wniosek o Pożyczkę Fit bez wychodzenia 
z domu i przekonaj się, o ile lżej jest z jedną ratą 
w miesiącu. Wypełnij formularz, zadzwoń do 

Przed nami wakacje. To szczególny okres w  roku, kiedy najlepiej i  najpełniej 
możemy odetchnąć i nabrać sił. To niestety też czas, który najszybciej opróżnia 
nasze portfele. Często więc sięgamy po pożyczkę, by zapewnić rodzinie godziwy 
wypoczynek. To rozsądne rozwiązanie, ale co zrobić, kiedy spłacamy też inne 
zobowiązania finansowe? Kasa Stefczyka ma odpowiednie wyjście z tej sytuacji − 
to konsolidacja przy pomocy Pożyczki Fit.

Pożyczka Fit

Jakie są korzyści 
Pożyczki Fit?
•	miesięcznie	jedna	rata	do	spłaty	

zamiast wielu
•	możliwość	zmniejszenia	wysokości	

sumy rat dotychczas spłacanych 
zobowiązań
•	0	zł	prowizji
•	RRSO:	6,23%
•	możliwość	wyboru	dnia	spłaty	

miesięcznej raty
•	szybka	decyzja	kredytowa	–	wstępna	

informacja nawet w 15 minut!

placówki lub pod nr 801 600 100 (koszt wg 
taryfy operatora). Ekspert finansowy przygo-
tuje dla Ciebie ofertę, a wstępną informację 
kredytową otrzymasz nawet w 15 minut. Mak-
symalna kwota pożyczki bez wychodzenia 
z domu wynosi 50 000 zł.

Przykład reprezentatywny z dnia 2.01.2018 r. 
dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu 
wynosi 47 880 zł. Zmienna roczna stopa opro-
centowania dla całkowitej kwoty kredytu 
wraz z  kredytowanymi kosztami (prowizją:  
0 zł, opłatą za dwa przelewy: 120 zł) wynosi 
6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
(RRSO): 6,23%. Czas obowiązywania umowy – 
119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 
536,19 zł oraz ostatnia, 119. rata: 536,57 zł. Cał-
kowita kwota do zapłaty: 63 806,99 zł, w tym 
odsetki: 15 806,99 zł. Decyzja kredytowa zależy 
od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

zł
prowizji

NAJTAŃSZY KREDYT 
KONSOLIDACYJNY
wg rankingu  
www.17bankow.com
(stan na 10 kwietnia 2020 roku)
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kasastefczyka.pl 
801 600 100  
(koszt wg taryfy operatora)

Spełnij warunki promocji „KASA WRACA”, obowiązującej od 17.07.2019 r. do odwołania.  
Szczegóły w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl.

Kupujesz, płacisz i zgarniasz 
nawet 150 zł co miesiąc.
Sprawdź szczegóły!

Zyskaj nawet 150 zł!
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L okata Terminowa ze stałym oprocento-
waniem to rozwiązanie dla osób, które nie 

obawiają się blokady środków na czas trwa-
nia umowy (3, 6, 12 lub 24 miesiące). Dzięki 
temu mogą liczyć na oprocentowanie nawet 
1,15% w skali roku dla lokat 24-miesięcznych. 
Pamiętać należy, że oprocentowanie tej lokaty 
jest stałe, co oznacza, że nie ulegnie zmianie 
w trakcie jej trwania. Kapitalizacja odsetek 
następuje po upływie terminu umownego 
a lokata wraz z odsetkami zostaje wypłacona 
na rachunek płatniczy Członka Kasy. W Kasie 
Stefczyka dostępna jest również Lokata Termi-
nowa ze zmiennym oprocentowaniem. Można 
ją założyć na 3, 6 lub 12 miesięcy, a jej opro-
centowanie jest przeważnie nieco wyższe niż 
stałe i może wynieść nawet 1,29% w skali roku 
na okres 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, 
że oprocentowanie może się zmienić w trak-
cie trwania umowy, tzn. może zostać podwyż-
szone, ale także obniżone. Minimalna kwota 
wkładu w przypadku obu lokat to tylko 300 zł.

e-Lokata z  oprocentowaniem stałym 
i zmiennym różni się od poprzedniej sposobem 
jej założenia. Każdy Członek Kasy posiadający 
dostęp do usługi bankowości elektronicznej 
może zdeponować środki przez Internet. Opro-
centowanie tego depozytu również zależy od 
okresu umowy – np. 1,15% w skali roku dla lokat 
24-miesięcznych ze stałym oprocentowaniem 
czy 1,34% w skali roku dla lokat 12-miesięcznych 
z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku 
obu depozytów nie ma ograniczeń związanych 
z minimalną oraz maksymalną kwoty lokaty.

Lokata i  e-Lokata odnawialna na 7 dni. 
To wygodne narzędzie dla oszczędzających, 
którzy nie chcą blokować środków na dłuższy 
czas. Lokata ma charakter odnawialny, tzn. po 
okresie 7 dni automatycznie odnawiana jest na 
kolejny okres, nie trzeba więc pamiętać o ter-
minie jej zakończenia. Lokatę 7-dniową można 
założyć w placówkach Kasy – minimalna kwota 

Wśród metod oszczędzania Polacy zdecydowanie preferują lokaty. Dają one pew-
ny zysk i co najważniejsze – gwarancję wypłaty środków. Kasa Stefczyka posiada 
bogatą ofertę depozytową dopasowaną do oczekiwań deponentów – zarówno tych, 
którzy najwyżej cenią sobie stały dostęp do środków, jak i tych, dla których ważny 
jest termin trwania lokaty czy możliwość jej założenia przez Internet. Zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą depozytową Kasy Stefczyka.

Oferta depozytowa 
Kasy Stefczyka

wynosi 300 zł, natomiast e-Lokatę przez usługę 
bankowości elektronicznej – nie ma tu ograni-
czeń związanych z minimalną kwotą. Oprocen-
towanie obydwu lokat jest stałe i wynosi 0,15% 
w skali roku.

Rachunek Oszczędnościowy KSO. To popu-
larne konto oszczędnościowe, na które można 
wpłacać oszczędności w dowolnym momencie. 
Można także je wypłacać bez utraty naliczonych 
odsetek. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 
0,59% w skali roku. Naliczanie odsetek odbywa 
się za każdy dzień, natomiast kapitalizacja odse-
tek następuje na koniec miesiąca kalendarzo-
wego. Każda pierwsza wypłata oszczędności 
w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna.

Lokata Systematycznego Oszczędzania 
z oprocentowaniem zmiennym. Oszczędza-
nie na tej lokacie polega na wpłacaniu co miesiąc 
określonej kwoty, której wysokość została zde-
klarowana przy podpisaniu umowy. Oprocen-
towanie lokaty jest zmienne i zależy od okresu 
oszczędzania: od 0,84% w skali roku (przy loka-
cie 6-miesięcznej) do 2,09% w skali roku (przy 
lokacie 120-miesięcznej). Kapitalizacja odsetek 
następuje po upływie terminu umownego. Po 
zakończeniu okresu umownego lokata wraz 
z odsetkami zostaje wypłacona na rachunek 
płatniczy Członka Kasy.

Lokata Skokowa i Skokowa Plus. To rodzaj 
lokaty, która charakteryzuje się oprocentowa-
niem progresywnym, tzn. wzrastającym po 
zakończeniu miesięcznego (Lokata Skokowa) 
lub kwartalnego (Lokata Skokowa Plus) okresu 
trwania. Lokata wraz ze skapitalizowanymi 
odsetkami ulega automatycznemu przedłużeniu 
na kolejny okres z nowym oprocentowaniem. 
Stawka oprocentowania zmienia się na wyższą 
co trzy miesiące – od 0,30% w 1. miesiącu do 
1,90% w 12. miesiącu w przypadku Lokaty Sko-
kowej, a przy lokacie Skokowej Plus od 0,30% 
w  1. kwartale do 2% w  8. kwartale. Lokaty 

Skokowa i Skokowa Plus pozwalają na wypłatę 
odsetek nawet w przypadku wcześniejszego 
zerwania lokaty. Deponent otrzymuje pełny, 
wpłacony przez niego kapitał, pełne odsetki za 
zakończone okresy kapitalizacji (miesiąc albo 
kwartał) plus 10% odsetek za ostatni, niepełny 
okres kapitalizacji (miesiąc albo kwartał), należ-
nych na dzień zerwania lokaty.

Szczegóły oprocentowania i  okresów 
lokat znajdują się w Cenniku Lokat, dostęp-
nym w  placówkach Kasy lub na stronie  
www.kasastefczyka.pl.

Środki pieniężne zgromadzone przez depo-
nenta na rachunkach imiennych w Kasie gwa-
rantowane są przez Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny, w zakresie przewidzianym w Ustawie 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji, do łącznej wysokości równo-
wartości w złotych 100 000 euro.

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

Spełnij warunki promocji „KASA WRACA”, obowiązującej od 17.07.2019 r. do odwołania.  
Szczegóły w regulaminie dostępnym w placówkach oraz na kasastefczyka.pl.

Kupujesz, płacisz i zgarniasz 
nawet 150 zł co miesiąc.
Sprawdź szczegóły!

Zyskaj nawet 150 zł!
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Ś wiątynia pod wezwaniem Zmartwychwstania Chrystusa to trzeci 
co do wielkości budynek sakralny w Rosji – po Soborze Chrystusa 

Zbawiciela w Moskwie i Soborze św. Izaaka w Petersburgu. Wybudo-
wano ją w ekspresowym tempie półtora roku (żeby zdążyć na rocznicę, 
prace trwały 24 godziny na dobę), a zaprojektowana została jako pomnik 
chwały oręża rosyjskiego.

Świadczy o tym choćby zakodowana w niej symbolika. Wysokość 
dzwonnicy wynosi 75 metrów – budowla została wzniesiona z okazji 
75-lecia zakończenia II wojny światowej. Średnica głównej kopuły cer-
kwi mierzy 19,45 metra, co odsyła nas do roku 1945, czyli daty końca 
wojny. Wysokość małej kopuły liczy z kolei 14,18 metra, ponieważ 1418 
dni trwały – zdaniem twórców obiektu – działania wojenne (do tej liczby 
jeszcze wrócimy, ponieważ wpisuje się ona w dzisiejszą politykę histo-
ryczną Kremla).

O świątyni stało się głośno w światowych mediach w kwietniu, a więc 
miesiąc przed jej planowanym otwarciem, gdy okazało się, że na mozaice 
przedstawiającej zwycięstwo w 1945 roku widnieje portret Stalina, zaś 
na innej mozaice, ukazującej aneksję Krymu w 2014 roku, widoczne są 
postaci Władimira Putina oraz jego współpracowników, m.in. Nikołaja 
Patruszewa, Siergieja Szojgu czy Walentyny Matwijenko.

W Internecie rozgorzała wówczas gorąca dyskusja na temat stosowno-
ści umieszczania wizerunków współczesnych polityków na cerkiewnych 

malowidłach. Przerwał ją sam Putin, który stwierdził: „Pewnego dnia 
wdzięczni potomkowie docenią nasze zasługi, ale teraz jest za wcześnie, 
aby to zrobić”.

W rezultacie mozaika została w ciągu kilku dni rozebrana, a twa-
rze prezydenta i  jego towarzyszy zastąpione zostały ikoną Matki 
Bożej oraz obliczami prawosławnych księży. Nie oznacza to, że wersja 

z wizerunkiem Putina została zniszczona. Jak powiedział arcybiskup 
Leonid Kalinin, przewodniczący Rady ds. Artystycznych Świątyni, 
„mozaika została zachowana i będzie umieszczona w muzeum lub 
w innym miejscu jako rodzaj historycznego artefaktu”.

W sprawie wizerunku Stalina doszło do poważniejszych kontrowersji. 
Z jednej strona grupa prawosławnych osobistości o poglądach konser-
watywnych i monarchistycznych opublikowała list otwarty, domagając 
się usunięcia twarzy generalissimusa ze świątyni jako wroga Kościoła 
i prześladowcy chrześcijan. Z drugiej strony w obronie portretu dyktatora 
stanęli wspomniany już arcybiskup Leonid Kalinin oraz wiceminister 
obrony generał Andriej Kartapołow, który przekonywał, że Stalin był 
w czasie wojny ojcem zwycięstwa i „przywrócił religię w Rosji”, dlatego 
nie powinno się go dzisiaj wstydzić. Ostatecznie uznano jednak, że 
podobizna sowieckiego wodza może wzbudzać zbyt wiele negatywnych 
emocji, dlatego zdecydowano się zastąpić ją czerwonym sztandarem. 
Arcybiskup Kalinin zapowiedział jednak, że mozaika ze Stalinem rów-
nież przeniesiona zostanie do muzeum.

Wydaje się jednak, że wspomniane wizerunki to drobiazg w porówna-
niu ze znacznie większym problemem, który wynika z przyjętej koncepcji 
ideowo-artystycznej świątyni, podporządkowanej całkowicie polityce 
historycznej Kremla. W tej optyce najważniejszym wydarzeniem w dzie-
jach Rosji była Wielka Wojna Ojczyźniana, która uratowała świat przed 
nazizmem, faszyzmem i ludobójstwem. Była to wojna dobra ze złem, 
światłości z ciemnością. Skoro Hitler reprezentował absolutne zło, to 
jego zwycięzcy musieli stać po stronie absolutnego dobra. W perspekty-
wie religijnej jest to więc wojna duchowa toczona między hufcami aniel-
skimi a mocami piekielnymi. W tym starciu żołnierze Armii Sowieckiej 
stają się wojskiem Chrystusowym, rycerzami sprawy Bożej, prowadzą-
cymi świętą wojnę przeciw siłom demonicznym.

Odzwierciedleniem tego są mozaiki w świątyni, na których triumfom 
czerwonoarmistów towarzyszą zastępy anielskie oraz wsparcie Matki 
Bożej i licznych świętych. Na jednym z malowideł ikona Matki Bożej 
w eskorcie Aniołów przybywa na pomoc sowieckiej baterii przeciw-
lotniczej, na innym nad czerwonoarmistami w zdobytym Berlinie nie 
powiewa czerwona flaga z sierpem i młotem, lecz rozpościera się wielki 
proporzec z Michałem Archaniołem. Sierpy i młoty są obecne natomiast 
na witrażach, gdzie w zgodzie sąsiadują z krzyżami oraz innymi chrze-
ścijańskimi symbolami.

Nowa historiozofia II wojny światowej oparta jest na zmyślonych 
opowieściach, takich jak np. apokryf stworzony przez pisarza Niko-
łaja Błochina w jego książce „Rubież” (w której opisuje on na przykład, 
jak jego ojciec wspólnie z jeszcze jednym towarzyszem, podczas bitwy 

Ósmy cud świata – tak rosyjscy publicyści nazywają Główną Świątynię 
Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, którą poświęcił patriarcha Moskwy 
i Wszechrusi Cyryl. Monumentalna cerkiew znajdująca się w parku „Patriota” 
w  Kubince pod Moskwą została wzniesiona z  okazji 75. rocznicy triumfu 
w  II wojnie światowej. Pierwotnie miała zostać konsekrowana 9 maja,  
ale z powodu pandemii uroczystość przełożono na 14 czerwca.

Żołnierze Armii Sowieckiej jako 
rycerze Chrystusowi broniący 
cywilizacji chrześcijańskiej

Ktoś, kto nie zna historii, a znajdzie się 
w owej świątyni, wyjdzie z niej przekonany, 

że komunistyczna Armia Sowiecka była 
wojskiem, które pod chrześcijańskimi 

sztandarami toczyło świętą wojnę 
w obronie religii Chrystusowej.
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18 listopada 1941 roku, sami we dwójkę zniszczyli aż 18 niemieckich 
czołgów). Otóż Błochin napisał, że 8 grudnia 1941 roku – gdy oddziały 
Wehrmachtu znajdowały się już na przedpolach Moskwy – Stalin pole-
cił, aby nad linią frontu przeleciała samolotem cudowna ikona Matki 
Bożej Tichwińskiej. Rozkaz miał wykonać rzekomo marszałek Alek-
sander Gołowanow, który osobiście siadł na sterami Douglasa, a potem 
miał się zwierzać, jakoby podczas lotu panowała gęsta mgła, a mimo to 
samolot mknął do przodu w świetlistym tunelu; nie słychać było też 
pracy silników, tylko śpiew obecnych na pokładzie mnichów, któremu 
przysłuchiwał się przez radiotelefon sam towarzysz Stalin, zawsze jak 
wiadomo rozczulający się, gdy słyszał cerkiewne pieśni.

Powyższa opowieść, będąca wytworem wybujałej fantazji pisarza, 
przedstawiona jest jednak w świątyni jak niepodważalna prawda histo-
ryczna. Na mozaice widzimy bowiem scenę, do której nigdy nie doszło 
w rzeczywistości. Ukazuje ona dwóch prawosławnych mnichów niosą-
cych ikonę Matki Bożej Tichwińskiej na tle samolotu z czerwoną gwiazdą 
i grupą sowieckich żołnierzy. Napis pod spodem informuje, że malarz 
uchwycił moment poprzedzający przelot cudownej ikony nad Moskwą.

Genialny gest Stalina, który polecił Matce Bożej wzbić się w przestwo-
rza, miał więc uratować stolicę Rosji przed upadkiem. Najświętsza Maryja 
Panna – jak wynika z innych malowideł w cerkwi – czuwała też nad czer-
wonoarmistami podczas obrony Stalingradu, bitwy na łuku kurskim czy 
zdobycia Królewca.

Ktoś, kto nie zna historii, a znajdzie się w owej świątyni, wyjdzie z niej 
przekonany, że komunistyczna Armia Sowiecka była wojskiem, które 
pod chrześcijańskimi sztandarami toczyło świętą wojnę w obronie religii 
Chrystusowej.

Przekonanie to wzmacniać będzie wizyta w sąsiadującym z cerkwią 
muzeum II wojny światowej. To największe i najnowocześniejsze w Rosji 
muzeum multimedialne, interaktywne i narracyjne nowego typu. Przed-
stawia ono historię największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludz-
kości, ale ze specyficznego punktu widzenia.

Według twórców ekspozycji II wojna światowa trwała 1418 dni, a więc 
od 22 czerwca 1941 do 9 maja 1945 roku. Nie należały więc do tej wojny 
takie wydarzenia, jak np. kampania wrześniowa 1939 roku czy inwazja 

na Norwegię, upadek Francji i bitwa o Anglię w 1940 roku. Nie ma ani 
słowa o sowieckim ataku na Polskę 17 września 1939 roku czy wymor-
dowaniu polskich jeńców wojennych w 1940 roku. Wszystko, co kłóci 
się z oficjalną narracją kremlowską, jak np. zbrodnie stalinowskie, jest 
zresztą starannie pomijane.

Kwestia polska stanowi zresztą oddzielny problem. Jeśli Armia 
Sowiecka reprezentowała dobro, to dlaczego większość Polaków w cza-
sie II wojny światowej nie była po jej stronie? Odpowiedź może być tylko 
jedna: ponieważ stali oni – świadomie lub nie – po stronie zła. Problem 
polega jednak na tym, że Polacy sami byli ofiarami nazistowskich Nie-
miec. Nie da im się też zarzucić kolaboracji z Hitlerem, ponieważ – 
w odróżnieniu od elit innych narodów w naszej części Europy – nie 
współpracowali z Trzecią Rzeszą. Kremlowska propaganda fałszuje więc 
historię, próbując obciążyć Polaków odpowiedzialnością za wybuch  
II wojny światowej lub czyniąc ich współsprawcami holokaustu.

Z tego powodu każda zakłamana książka Jana Tomasza Grossa czy Jana 
Grabowskiego jest z radością przyjmowana przez zakłamaną propagandę 
putinowską, ponieważ idealnie wpisuje się w narrację o Polakach jako 
zoologicznych antysemitach, szmalcownikach, współsprawcach ludobój-
stwa i grabieżcach żydowskiego mienia. W ten sposób usprawiedliwione 
zostają sowieckie zbrodnie na Polakach, łącznie z mordem w Katyniu czy 
półwiecznym zniewoleniem Polski. Stają się one bowiem formą obrony 
przed polskim nacjonalizmem, rasizmem i antysemityzmem, zaś postać 
Stalina urasta do rangi wybawiciela.

Czerwcowa uroczystość z udziałem patriarchy Cyryla pokazała, że 
rosyjska Cerkiew prawosławna stała się jednym z głównych filarów 
polityki historycznej Kremla. Malarz Wasilij Niesterienko zachwyca 
się, że w końcu dzieje II wojny światowej zostały przedstawione oczami 
człowieka wierzącego, opowiedziane z perspektywy wiary. Jest jednak 
odwrotnie. To religia została całkowicie zinstrumentalizowana i poświę-
cona na ołtarzu polityki.

GRZEGORZ GÓRNY
reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny
Źródło: wPolityce.pl
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Nina Górniak była gwiazdą okładek wysokonakładowych czasopism, pracowała 
z najlepszymi projektantami mody europejskiej, a jej kreacje, materiały czy kostiumy 
teatralne były rozchwytywane. Nowatorskie tkaniny i  projekty ubrań z  pracowni 
młodej Polki (miała wówczas zaledwie 19 lat) kupowali Rodier i Chanel. Jej nazwisko 
trafiło do włoskich encyklopedii sztuki.

Wizażystka międzywojnia

J anina (Nina) Górniak urodziła się w 1915 r. Z fragmentów infor-
macji, jakie przetrwały wojenny kataklizm, wyłania się obraz 

kobiety, która w zawrotnym tempie zrobiła karierę w świecie mody. 
Nie zamierzała jednak porzucać ojczyzny, choć czekał na nią wielki 
świat. Tradycje patriotyczne rodziny zapoczątkował Franciszek 
Górniak, urodzony w 1854 r. w wielodzietnej rodzinie wójta. Kupił 
z żoną pole w Sibicy  pod Cieszynem, uruchomił cegielnię. Stworzył 
największe polskie przedsiębiorstwo na ziemi cieszyńskiej – bez 
pomocy obcego kapitału. Produkcja cegły ruszyła w 1886 r. Zakład 
unowocześniano, zakupiono maszynę parową, a robotnicy mogli 
mieszkać w wybudowanych specjalnie dla nich domach. Franciszek 
był jednym z dwóch na Śląsku Cieszyńskim członków Ligi Polskiej, 
później Narodowej. W Sibicy bywali jej działacze. Wszystkie dzia-
łania Franciszka miały na celu uzyskanie niepodległości, wspierał 
więc w Cieszyńskiem organizacje budzące ducha polskiego. Pokrywał 
wydatki związane z imprezami organizowanymi przez Towarzystwo 
Czytelni Ludowej. Z własnych pieniędzy wybudował pawilony na 
wystawę rolniczą w Cieszynie w 1883 r. Dziełem jego życia był jednak 
Dom Narodowy w Cieszynie, który wzniósł jako siedzibę organizacji 
polskich. Po śmierci rodziców ich syn Jan przejął cegielnię i kontynu-
ował działania ojca. W majątku Górniaków uroczyście obchodzono 
święta narodowe, odbywały się też spotkania harcerskie i ćwiczenia 
drużyn „Sokoła”. Wychowana w takim duchu Nina, jeszcze podczas 
nauki w szkole ludowej, wstąpiła do harcerstwa. Prowadziła żeń-
ską drużynę Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji przy polskiej 
szkole ludowej w Czeskim Cieszynie. Wzięła udział w światowym 
zlocie w Anglii. Zajęła się tam wystrojem podobozu swojej delegacji, 
o którym z zachwytem pisała prasa angielska, podobnie jak o stroju 
ludowym, w którym chodziła.

Niepowtarzalne wzory
Otrzymała bardzo staranne wykształcenie, studiując w Wiedniu 
i Państwowej Szkole Zdobniczej w Krakowie. Pierwszą własną pra-
cownię, warsztat tkactwa artystycznego, otworzyła w Krakowie. 
Tworzyła tylko niepowtarzające się egzemplarze z materiałów 
z angielskich wełen w najlepszym gatunku. Tkaniny miały geome-
tryczne wzory i żywą kolorystykę. Ich próbki dołączała do swoich 
projektów. Rok przed wybuchem II wojny światowej przeniosła 
swoją pracownię do Sibicy. Pracowała z siostrą Marią, a brat, chemik, 
pomagał tworzyć nowe kolory. Projektowała też kostiumy teatralne, 
szaty liturgiczne i witraże oraz malowała ilustracje do bajek. Sama 
– piękna kobieta – często osobiście prezentowała swoje projekty. 
W Europie stała się znana po wystawie w Paryżu w 1934 r. Wła-
dysława Magiera, na portalu bielsko.biala.pl, przytoczyła opinię 
przedwojennej prasy o Ninie: „Panna Janina Górniakówna sama 
pilnuje swych interesów, nie bojąc się konkurencji. Artystycznie 
udrapowane tkaniny przyciągają oczy gamą cudownie dobranych 
barw. Wyrabia tkaniny przewyższające pomysłowością najmodniej-
sze materiały paryskie, eleganckie, mięciutkie, zwiewne, przyjemne 
w dotknięciu. Mogłaby sobie siedzieć w Paryżu u takiego Rodier czy 
w innej fabryce, ale woli tu, na Zaolziu uczyć wiejskie dziewczyny 

sztuki, którą zna na wylot”. Planowała otworzyć w Sibicy szkołę 
tkactwa dla miejscowych dziewcząt, mimo że proponowano jej stwo-
rzenie takiej placówki w Warszawie.

Zniszczyć polską kreatywność
Na początku września 1939 r. znalazła się w Krakowie i razem z narze-
czonym pojechała po młodsze rodzeństwo do Stanisławowa. Pod Rze-
szowem 6 września na pociąg spadły bomby Luftwaffe. Nina w sta-
nie ciężkim trafiła do szpitala, gdzie zmarła następnego dnia. Miała  
24 lata, przed śmiercią zdążyła poślubić ukochanego. Pochowano 
ją w bezimiennej mogile. Symboliczny grób Niny jest na ewangelic-
kim cmentarzu w Cieszynie. Spoczywa tam też jej brat, Jan Górniak, 
który za działalność patriotyczną otrzymał Krzyż Zasługi i Krzyż 
Niepodległości. Nic dziwnego więc, że już pierwszego dnia wojny 
aresztowało go gestapo. Przetrzymywany w cieszyńskim więzieniu, 
przez pewien czas przebywał w celi z Karolem Olbrachtem Habs-
burgiem, właścicielem dóbr żywieckich, który nie chciał zgodzić 
się na współpracę z niemieckim okupantem. W październiku 1940 r. 
Jan został ciężko pobity przez gestapowców. Wskutek tych obrażeń 
zmarł 11 listopada 1940 r. Niemcy z właściwą im dokładnością spa-
lili na podwórku domu Górniaków ich rodzinne archiwum i zbiory, 
w tym projekty Niny. „Jak bardzo musieli nam zazdrościć i obawiać 
się naszej kreatywności, że pracowicie korzystali z każdej okazji, 
by zatrzeć wszelkie ślady po polskim geniuszu, talencie i błysko-
tliwości” – napisał blog jasnapolska.pl w artykule poświęconym  
m.in. Ninie Górniak.

MACIEJ BOGDANOWICZ
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23 lipca 1829 – zmarł Wojciech 
Bogusławski, nazywany „pol-
skim Molierem” i  „ojcem sceny 
narodowej”. Urodził się 9 kwietnia 
1757 we wsi Glinno pod Poznaniem. 
Nauki pobierał w kolegium pijarów 
w Warszawie. Przebywając w latach 
1773–1775 na dworze biskupa Kajeta-
na Sołtyka, występował w jego ama-
torskim teatrze w pałacu Pod Krzysz-
tofory w Krakowie. W 1778 związał 
się z  warszawskim środowiskiem 
teatralnym. Wtedy też zadebiutował 
w stolicy w potrójnej roli: jako aktor 
(Walery w „Fałszywej niewierności”), 
reżyser (adaptacja francuskiej komedii 
„Amant, autor i sługa”) oraz śpiewak 
operowy (Antek w „Nędzy uszczęśli-
wionej”). W latach 1792–1794 wspie-
rał aktywnie działania stronnictwa 
patriotycznego. Na żądanie Rady 
Najwyższej Narodowej kierował war-
szawską sceną teatralną aż do upadku 
stolicy. Wystawił w tym czasie m.in. 
dramat Juliana Ursyna Niemcewicza 
„Kazimierz Wielki” (1792) oraz sztu-
ki swojego autorstwa, wśród których 
największą popularnością cieszył się 
„Cud mniemany, czyli Krakowiacy 
i Górale” (1794). W latach 1783–1785, 
1790–1794 i 1799–1814 prowadził Teatr 
Narodowy. Zorganizował polskie 
sceny w Poznaniu (1783) i we Lwowie 
(1794). W 1811 założył w Warszawie 
Szkołę Dramatyczną. Wywarł duży 
wpływ na rozwój rodzimej szkoły 
aktorskiej, pisząc „Dramaturgię, czyli 
naukę sztuki scenicznej…” (1812). Do 
końca życia pozostał związany z Te-
atrem Narodowym, pełniąc w latach 
1825–1827 funkcję przewodniczące-
go komitetu kierowniczego. Nadal 
również występował – po raz ostatni 
w październiku 1827 jako Fryderyk II 
w  komedii „Koszyki wiśni”. Zmarł  
23 lipca 1829 po kilkutygodniowej 
chorobie w dworku na Nowolipkach 
(obecnie Warszawa).
Źródło: muzhp.pl/MP

9 lipca 1947 – rząd polski na po-
lecenie władz sowieckich odrzu-
cił propozycję udziału w  planie 
Marshalla. Po zakończeniu II wojny 
światowej wiele państw europejskich, 
w  tym Polska, było zrujnowanych. 
Tworzyło to podatny grunt dla dal-
szych ideowych i politycznych zwy-
cięstw komunizmu. Stany Zjednoczo-
ne chcąc temu zaradzić, przedstawiły 
5 czerwca 1947 na Uniwersytecie Har- 
varda plan pomocy gospodarczej dla 
Starego Kontynentu. Treść tej oferty 
zredagował ówczesny amerykański 
sekretarz stanu – gen. George Mar-
shall. Na 12 lipca 1947 zaplanowano 
międzynarodową konferencję przy-
gotowawczą w Paryżu. Miały w niej 
wziąć udział prawie wszystkie kraje 
europejskie; zaproszenia wysłano 
również do tych, które po 1945 zna-
lazły się w  strefie wpływów ZSRR. 
Pierwsze reakcje polskiego rządu na 
założenia planu były pozytywne, jed-
nak w ciągu kilku dni na skutek naci-
sków Moskwy, obawiającej się o swoje 
wpływy, zmieniły się diametralnie. 
W rezultacie 9 lipca 1947 premier Józef 
Cyrankiewicz musiał odmówić wyjaz-
du polskiej delegacji do stolicy Francji. 
Podobne zabiegi dyplomatyczne, pro-
wadzone przez sowieckiego ministra 
spraw zagranicznych Wiaczesława 
Mołotowa, doprowadziły do wycofa-
nia się z obrad paryskiej konferencji 
przedstawicieli Czechosłowacji i Jugo-
sławii. Trudno dziś oszacować straty, 
jakie poniosły Polska i inne państwa 
bloku wschodniego, które nie wzięły 
udziału w planie Marshalla. Jego reali-
zacja ruszyła w 1948. Z 17 mld dolarów, 
które rząd amerykański przeznaczył 
dla Starego Kontynentu, wykorzysta-
no 13,5 mld dol. Największymi bene-
ficjentami planu okazały się Wielka 
Brytania (3,5 mld dol.), Francja (2,7 
mld dol.), Włochy (1,5 mld dol.) i Niem-
cy Zachodnie (1,5 mld dol.).
Źródło: muzhp.pl/ Paweł Cichocki

11 lipca 1920 – 100 lat temu odbył 
się plebiscyt na Warmii i Mazurach. 
Zadaniem Ligi Narodów, utworzonej 
po I wojnie światowej przez zwycięskie 
państwa ententy na podstawie trakta-
tu wersalskiego, było utrzymanie po-
koju w Europie. II Rzeczpospolita, jako 
jeden z sygnatariuszy traktatu, mu-
siała wszystkie swe spory terytorialne 
rozstrzygać na forum Ligi – kwestia 
granicy polsko-niemieckiej była jed-
nym z najważniejszych punktów ob-
rad paryskiej konferencji pokojowej. 
Jednym ze sposobów rozstrzygania 
sporów o tereny niejednolite etnicznie, 
których dotyczyły uzasadnione histo-
rycznie roszczenia obu stron, było 
przeprowadzenie plebiscytu. W ten 
sposób zdecydowano się rozstrzy-
gnąć kwestię przynależności rejonu 
Warmii i Mazur – przed rozbiorami 
podzielonych między Prusy Książęce 
i należące do Korony Prusy Królewskie. 
Plebiscyt odbył się 11 lipca 1920. Trwa-
jąca ofensywa bolszewicka stawiała 
pod znakiem zapytania dalsze istnie-
nie niepodległej Polski. Propaganda 
niemiecka wykorzystała to, określa-
jąc Polskę mianem „państwa sezono-
wego”. Mimo obserwacji plebiscytu 
przez komisje alianckie w Olsztynie 
i Kwidzynie, niemieckie bojówki ter-
roryzowały ludność polską. Rzeczpo-
spolita, skupiona na wojnie, nie mogła 
rozwinąć własnej kampanii propagan-
dowej. W wyniku przeprowadzonego 
w takich warunkach plebiscytu stronie 
polskiej przyznano jedynie 8 gmin – 
wsie Groszki, Lubstynek i Napromek 
na Mazurach oraz Bosztych, Krama-
rowo, Janowo, Nowe Lichnowy i Małe 
Pólko na Powiślu. Olsztyn, przed roz-
biorami w granicach Rzeczypospolitej, 
pozostał po stronie niemieckiej (Elbląg, 
również w XVIII w. polski, plebiscytem 
w ogóle objęty nie został).
Źródło: muzhp.pl/tpplew
Na zdjęciu: Stefan Żeromski na War-
mii i Mazurach w czasie plebiscytu
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P oczątek roku, w którym skończył się żywot komunistycznego dyk-
tatora z Kremla, był czasem największej próby w powojennych 

dziejach polskiego Kościoła. Odbył się proces pokazowy bp. Czesława 
Kaczmarka, którego skazano na 12 lat więzienia, aresztowano kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Episkopat Polski został zmuszony do wydania 
odezwy, w której potępiono „ośrodki dywersyjne przeciw państwu”, 
zaś ordynariusze, wikariusze kapitulni i sufragani złożyli przysięgę 
wierności reżimowi. 9 lutego ukazał się dekret o stanowiskach kościel-
nych, w myśl którego kontrolę nad ich obsadzaniem sprawował aparat 
państwowy. Wydawało się, że komuniści definitywnie zdusili polski 
katolicyzm – ostatnią twierdzę narodowej tożsamości. W środku tej 
akcji dociera jednak z Moskwy wiadomość o śmierci Józefa Stalina. 
System pozbawiony bezwzględnego przywódcy zaczyna kruszyć się, co 
trzy lata później doprowadzi do tzw. odwilży, która pozwoli Kościołowi 
na rozpoczęcie procesu odzyskiwania niezależności od władz.

Proces kurii krakowskiej przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
(WSR) w Krakowie rozpoczął się 21 stycznia 1953 r. Sąd orzekał w skła-
dzie: Mieczysław Widaj (przewodniczący), Roman Waląg i Bazyli Miel-
nik. Oskarżał Naczelny Prokurator Wojskowy, Stanisław Zarakowski. 
W wyroku ogłoszonym 27 stycznia uznano oskarżonych za agen-

tów wywiadu amerykańskiego bądź członków siatki szpiegowskiej. 
Sąd skazał na karę śmierci Edwarda Chachlicę, Michała Kowalika  
i ks. Józefa Lelitę. Pozostałym oskarżonym wymierzono następujące 
kary: ks. Franciszek Szymonek – dożywotnie pozbawienie wolności,  
ks. Wit Brzycki, notariusz kurii metropolitalnej – 15 lat więzienia,  
ks. Jan Pochopień, notariusz kurii – 8 lat więzienia, Stefania Rospond 
z Kongregacji Żywego Różańca Dziewcząt – 6 lat więzienia.

WIDOWISKO DLA MAS
Proces był wielkim propagandowym widowiskiem. Jego scenariusz 
napisał sam płk Józef Różański, dyrektor Departamentu Śledczego 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP). Rozprawy odby-
wały się w największej w Krakowie hali widowiskowej Zakładów 
Szadkowskiego. Były na bieżąco relacjonowane przez komunistyczną 
prasę i radio. Posiedzeniom sądu towarzyszyły „spontaniczne” reak-
cje aktywu robotniczego, zgromadzonego na sali. W zakładach pracy 
i w szkołach odbywały się masówki, na których potępiano „zdrajców”. 

W hali rozpraw wystawiono rzekome dowody księżowskich zbrodni, 
znalezione w czasie przeszukania budynku kurii. Były to pliki dola-
rów, butelki z alkoholem, książeczki dla dzieci (mające służyć do 
przemycania materiałów szpiegowskich) oraz broń. W arsenale, który 
kuria miała gromadzić w ramach domniemywanych przygotowań do 
III wojny światowej, znajdowały się zabytkowe szable i rusznice, ale też 
karabiny, które księża połamali i zatopili dwa lata wcześniej w rzece. 
Chachlica wspominał, że ubecy przed rozprawą ubrali go w cudze, biki-
niarskie ubranie, kolorowy krawat i skarpety nylonowe, a ponieważ 
włosy urosły mu w więzieniu, to postrzyżono go „à la Bikini”. Oskarżeni 
mieli budzić wstręt i pogardę, jako „imperialistyczni agenci”, „walucia-
rze” i „sprzedajni szpiedzy w sutannach”.

Wcześniej wszyscy oskarżeni i świadkowie zostali poddani torturom. 
Kilkudziesięciogodzinne przesłuchania miały na celu nauczenie ich na 
pamięć kwestii, które mieli odegrać na sali rozpraw. Bito ich, wysta-
wiano nagich na mróz i polewano wodą, pluto na nich, gaszono papie-
rosy na skórze. Donosiciel dzielący celę z ks. Lelitą meldował, że kiedy 
wikary był przesłuchiwany, był już tak załamany, że był gotów złapać 
śledczego za gardło, aby się raz wszystko skończyło, ale wtedy zaczy-
nał się modlić i mówił sobie w duchu: „Przebacz im, Panie Boże, gdyż 
nie wiedzą, co czynią”. Ks. Józef Fudali został tak skatowany, że nie 
nadawał się do procesu pokazowego. Sądzony w osobnym procesie – 
trząsł się, ledwo stojąc na nogach, miał wybite zęby – odwołał swoje 
zeznania, krzycząc, że miażdżyli mu przyrodzenie. Zmarł w szpitalu 
więziennym w 1955 r. Stefania Rospond była jedyną oskarżoną, która 
nie uległa torturom, które miały ją zmusić do przyznania się do wyima-
ginowanej „działalności szpiegowskiej”.

Akcja bezpieki była fragmentem walki z Kościołem – jedyną insty-
tucją niezależną od PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). 
Kościół krakowski konsekwentnie opierał się komunistycznej władzy. 
Postać zmarłego latem 1951 r. kard. Adama Stefana Sapiehy odgrywała 
tu niebagatelną rolę. Ze względu na swoje arystokratyczne pochodze-
nie zwany Księciem Niezłomnym, nie ugiął się on ani przed nazistami, 
ani przed komunistami. Po jego śmierci machina ubecka ruszyła pełną 
parą. W aresztach znalazło się około tysiąca kapłanów.

WALKA O WOLNĄ INFORMACJĘ
Od maja 1952 r. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Krakowie prowadził rozpracowanie agencyjne dotyczące kontaktów 
organizacyjnych Jana Szpondera, ps. „Andrzej”, przebywającego za 
granicą. Szponder, w czasie okupacji niemieckiej żołnierz Narodowej 
Organizacji Wojskowej (NOW), zastępca szefa Okręgowego Kierownic-
twa Młodzieży, zajmował się tworzeniem struktur NOW w rodzinnych 
Liszkach. Po wojnie nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. Objął 
funkcję szefa Wydziału Organizacyjnego Okręgu Krakowskiego NOW 
i nadzorował jednocześnie tworzenie struktur NOW w Skawinie. Na 
tym terenie nawiązał współpracę ze znanym mu jeszcze z Liszek kape-
lanem NOW, ks. Józefem Lelitą, noszącym pseudonim „Szymon”.

W 1949 r. Szponder zbiegł do Niemiec Zachodnich, gdzie skontak-
tował się z  emigracyjnym Stronnictwem Narodowym. Jako osobie 

Proces kurii krakowskiej był wielkim 
propagandowym widowiskiem. Rozprawy 
odbywały się w największej w Krakowie 

hali widowiskowej. Były na bieżąco 
relacjonowane przez komunistyczną 

prasę i radio. W hali rozpraw wystawiono 
rzekome dowody księżowskich zbrodni: 

pliki dolarów, butelki z alkoholem, broń.

Rok 1953 miał doprowadzić do ostatecznego pokonania przez komunistów ich 
najgroźniejszego wroga w Polsce – Kościoła katolickiego. W akcję zaangażowali 
się najważniejsi czynownicy stalinowskiego terroru. Jednak Opatrzność sprawiła,  
że tuż po procesie księży z Krakowa zmarł Stalin. Po jego śmierci system przemocy 
zaczął się kruszyć.

Zniszczyć Kościół
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 Ława oskarżonych w procesie ks. Lelity. W pierwszym rzędzie obrońcy. W drugim od lewej: Michał Kowalik, ks. Franciszek Szymonek, ks. Józef Lelito. W trzecim od lewej: 
ks.	Jan	Pochopień,	Stefania	Rospond.	W	ostatnim	rzędzie:	Edward	Chachlica,	ks.	Wit	Brzycki	(fot.	za:	W.	Czuchnowski,	„Blizna.	Proces	kurii	krakowskiej	1953”,	Kraków	2003)
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świeżo przybyłej z Polski, a zatem znającej polskie realia powojenne 
i zarazem posiadającej szerokie kontakty w dogorywającym pod napo-
rem komunistycznego terroru podziemiu, zaproponowano mu pracę 
w placówce „Południe” Wydziału Krajowego emigracyjnej Rady Poli-
tycznej. Wydział prowadził tak zwaną Akcję na Kraj, która służyć miała 
między innymi pozyskiwaniu informacji o rzeczywistej sytuacji w Pol-
sce. W ramach wydziału utworzono dwie placówki, o kryptonimach 
„Północ” i „Południe”, które zajmowały się zdobywaniem pożądanych 
wiadomości. Jan Szponder nawiązał współpracę korespondencyjną ze 
swymi byłymi podwładnymi z NOW. Znaleźli się wśród nich ks. Józef 
Lelito oraz dwaj byli żołnierze NOW z Liszek – Edward Chachlica, pseu-
donim „Artur” i Michał Kowalik, pseudonim „Wołodyjowski”. Urząd 
Bezpieczeństwa w Krakowie rozpoczął intensywne rozpracowanie 
osób, z którymi Szponder związany był w ramach pracy konspiracyj-
nej w Polsce. Wśród inwigilowanych znaleźli się Chachlica i Kowalik, 
a także ks. Lelito, wówczas pracujący jako wikary w Rabce-Zdroju. 
Sprawę uznano za szczególnie ważną i planowane posunięcia kon-
sultowano bezpośrednio z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego 
(MBP) w Warszawie. Zorganizowaną przez Szpondera siatkę rozbito 
jesienią 1952 r. 19 września aresztowano Chachlicę i przyrodnią siostrę 
Szpondera – Stefanię Rospond, 28 października zatrzymano Kowalika, 
12 listopada ks. Lelitę, a kilka dni później także innego wikarego z Rabki 
– ks. Franciszka Szymonka.

ROZPRAWA Z KURIĄ
Aresztowanie ks. Lelity niespodziewanie dało możliwość uderzenia 
w krakowską kurię metropolitalną. Służbowe kontakty wikarego 
z kurialnymi notariuszami, ks. Witem Brzyckim i ks. Janem Pocho-
pieniem wykorzystano bowiem do sformułowania oskarżenia, że 
wszyscy byli ogniwami budowanej przez ks. Lelitę rzekomej siatki 
szpiegowskiej. Obu notariuszy aresztowano 17 listopada 1952 r. Zarzut 
istnienia siatki szpiegowskiej ks. Lelity stał się również pretekstem do 
przeprowadzenia przez funkcjonariuszy MBP drobiazgowych rewizji 
na terenie kurii. Księdza Przybyszewskiego zatrzymano 24 listopada 
i jeszcze tej samej nocy przewieziono do kurii, gdzie wskazał miejsce 
ukrycia skrzyń z depozytami. Zabór objął ogółem ponad dwa tysiące 
pozycji inwentarzowych. Były wśród nich rzeczy mające dużą wartość 

materialną i muzealną. Posiadanie dzieł sztuki bez wiedzy komuni-
stycznej władzy było w „ludowej” Polsce zakazane i podlegało karze. 
Jednak z punktu widzenia komunistów najcenniejszą zdobyczą po 
rewizji w kurii były dokumenty, korespondencja i rzeczy osobiste 
polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Pochodziły one z eks-
humacji prowadzonych przez Czerwony Krzyż w 1943 r., a przeka-
zane zostały kard. Sapiesze przez prof. Mariana Friedberga, dyrektora 
Archiwum Państwowego w Krakowie. Wiele ze zrabowanych przez 
bezpiekę zabytków i kosztowności pochodziło od arystokratycz-
nych rodów, które przekazały je kard. Sapiesze, aby uchronił je przed 
komunistami.

Wyroków śmierci nie wykonano. Decyzją Rady Państwa PRL z 18 sierp-
nia 1953 r. zamienione zostały na kary dożywotniego więzienia. Sześć 
lat po procesie, w związku z przemianami związanymi z październikową 
odwilżą, 11 marca 1959 r. Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Woj-
skowego uchyliło wyroki zapadłe w 1953 r. Z powodu braku dowodów 
winy umorzono postępowanie w sprawie zmarłego w 1954 r. na chorobę 
nowotworową ks. Wita Brzyckiego. Sprawy pozostałych osób skierowano 
do ponownego rozpatrzenia. Miały się toczyć przed Sądem Warszaw-
skiego Okręgu Wojskowego. Drugi proces rozpoczął się 10 grudnia 1959 r. 
i trwał z przerwami do 12 stycznia 1960 r., kiedy go ponownie przerwano 
i już nie wznowiono. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego 16 grudnia 1963 r. 
na mocy przepisów ustawy amnestyjnej z 27 czerwca 1956 r. umo-
rzyła postępowanie karne wobec ks. Józefa Lelity, Edwarda Chachlicy 
i Michała Kowalika. Natomiast 27 lutego 1964 r. amnestionowano księży 
Jana Pochopienia i Franciszka Szymonka. 10 lutego 1992 r. Sąd Warszaw-
skiego Okręgu Wojskowego stwierdził nieważność orzeczeń wydanych 
wobec osób skazanych w tak zwanym procesie kurii krakowskiej przez 
komunistyczne organa sądowniczo-prokuratorskie.

MACIEJ BOGDANOWICZ

W artykule wykorzystano publikację Filipa Musiała z Instytutu Pamięci Narodo-
wej Oddział w Krakowie „Sprawa księdza Józefa Lelity. Proces kurii krakowskiej”.
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„S kładam dzisiaj hołd wyklętym-niezłom-
nym żołnierzom podziemia antykomu-

nistycznego i działaczom drugiej konspiracji 
niepodległościowej, prześladowanym, potę-
pionym i skazanym na zapomnienie – a jednak 
zwycięskim” – napisał prezydent Andrzej Duda 
w liście skierowanym do uczestników uroczy-
stości, odczytanym w grudniu 2019 r. przez 
wiceszefa KPRP, ministra Pawła Muchę.

Podczas uroczystości wręczenia not inden-
tyfikacyjnych rodziny ofiar otrzymują doku-
ment potwierdzający tożsamość ich bliskich, 
tym samym kończy się trwająca kilkadziesiąt 
lat droga niepewności i smutku, wynikającego 
z niewiedzy o miejscu ukrycia szczątków ich 
bliskich.

Mieczysław Kozłowski został zamordo-
wany w 1947 r. w więzieniu przy ul. Mon-
telupich w Krakowie. Jego szczątki zostały 
odnalezione w październiku 2018 r. pod-
czas prac ekshumacyjnych prowadzo-
nych przez IPN na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie. 

Mieczysław Kozłowski, ps. „Błysk”, „Bunt”, 
„Żbik”, dowódca oddziału niepodległościo-
wego NZW/APwK „Błysk”, urodził się 4 paź-
dziernika 1923 r. w Rzykach w pow. wado-
wickim, syn Jana i  Anny z  domu Rajczak. 
Ukończył 5 klas szkoły powszechnej, pracował 
jako ślusarz. Według zeznań złożonych pod-
czas śledztwa miał od 1941 r. działać w konspi-
racji w szeregach Tajnej Organizacji Niepod-
ległościowej i został wywieziony do Niemiec 
na roboty przymusowe, skąd – jak zeznawał – 
zbiegł i w 1943 r. nawiązał kontakt z grupą 
dywersyjną „Orzeł Biały” Śląskiego Okręgu 
AK. Po jej rozbiciu przedostał się do General-
nej Guberni, gdzie miał działać w AK, m.in. 
w szeregach oddziału AK „Surowiec” (Oddział 
Rozpoznawczy 23. DP AK) ppor. Gerarda Woź-
nicy „Hardego”, który uczestniczył w walkach 
o Maków Podhalański. W śledztwie podawał 

także, że za działalność w AK został odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Tych informacji nie potwier-
dzają jednak żadne inne źródła.

W maju 1945 r. Kozłowski został zatrzy-
many przez Sowietów i po mniej więcej mie-
siącu zwolniony. Z obawy przed kolejnym 
aresztowaniem postanowił powrócić do kon-
spiracji. W połowie 1945 r. wspólnie z dezer-
terami z WP, Leonem Wołkiem i Konstantym 
Ogiegło zorganizował oddział partyzancki, 
używający nazwy AK, którym dowodził pod 
ps. „Żbik”. Grupa liczyła 7–8 osób i dokonała 
kilkunastu akcji, m.in. rozbrojenia funkcjo-
nariusza UB, kolportowała ulotki o  treści 
antykomunistycznej, zaopatrując się poprzez 
rekwizycje w państwowych spółdzielniach 
i przedsiębiorstwach. Grupie Kozłowskiego 
przypisywano także zastrzelenie żołnierza 
WP w sierpniu 1945 r. w Rzykach; „Żbik” na 

rozwieszanych w okolicy ulotkach odcinał 
się od tego zdarzenia pisząc: partyzanci nie 
rabują – nie strzelają do P[olskiej] Armii. Żoł-
nierz który został zabity w Rzykach nie został 
raniony kulą żołnierza AK lecz bandytów. 
Czterech przyłapanych zostało rozstrzela-
nych dnia 8.9.45r. nad Potrójną. Cały oddział 
ujawnił się 20 października 1945 r. w Bielsku.

W  styczniu 1946 r. Kozłowski został na 
krótko zatrzymany przez UB w Wadowicach. 
Zwolniony w lutym, postanowił wrócić do 
konspiracji i  nawiązał kontakt z  oficerem 
NZW kpt. Stefanem Sordylem „Odrowążem”. 
Wiosną na jego rozkaz ponownie, w oparciu 
o dawnych podkomendnych, zorganizował 
oddział partyzancki „Błysk” podlegający NZW, 
a następnie Armii Polskiej w Kraju – działa-
jącej na południu Polski organizacji konspi-
racyjnej, zbudowanej przez ppłk. Aleksandra 
Dellmana „Urbana”, oficera WP i AK, która 
latem 1946 r. podporządkowała sobie struk-
tury wadowickiego NZW.

Oddział „Błysk” działał w zachodniej części 
powiatu wadowickiego, a także w powiatach 
bialskim, żywieckim i chrzanowskim. Oddział 
osłabiał struktury komunistycznych rządów, 
władzy, rozbijając posterunki MO w Wieprzu, 
Babicach, Wilamowicach i Kętach oraz doko-
nując akcji wymierzonych w członków PPR, 
współpracowników bezpieki i przedstawicielu 
władz. Środki na utrzymanie oddziału i żyw-
ność zdobywano podczas rekwizycji doko-
nywanych w państwowych spółdzielniach, 
urzędach i fabrykach. Partyzanci prowadzili 
również akcję propagandową, kolportując 
ulotki wzywające do oporu przeciwko komu-
nistom i informujące o antypolskim charakte-
rze „ludowej” władzy.

Oddział „Błysk” został rozbity latem 1946 r. 
przez funkcjonariuszy PUBP. Jeden z areszto-
wanych partyzantów zdradził bezpiece infor-
macje o grupie i miejscu pobytu dowódcy. 
Kilkoro partyzantów, w  tym Kozłowski, 

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie cyklicznie odbywają się uroczy-
stości wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar reżimu komu-
nistycznego, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane 
przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Przedstawiamy sylwetki 
kolejnych partyzantów, skazanych na zapomnienie przez komunistów.

Przywracamy pamięć
o ofiarach komunizmu
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zostało aresztowanych; pozostali, pozba-
wieni dowódcy, przyłączyli się do innych 
oddziałów APwK.

Mieczysław Kozłowski został osadzony 
w PUBP w Wadowicach, a następnie w Kra-
kowie. Śledztwo przeciwko „Buntowi”, 
jego podkomendnym i współpracownikom 
objęło 18 osób i było prowadzone brutalnie 
(m.in. poprzez katowanie aresztantów; jeden 
z zatrzymanych zginął, rzekomo wieszając się 
na pasku od spodni w celi). Posiedzenie WSR 
w Krakowie rozpoczęło się 2 grudnia na sesji 
wyjazdowej w Wadowicach, w gmachu tam-
tejszego sądu okręgowego. Na czas przewozu 
zatrzymanych i procesu miasto zabezpieczały 
wzmocnione siły wojska, KBW i UB.

Wyrok ogłoszono 4 grudnia 1946 r. sąd 
uznał Kozłowskiego winnym zarzutów i ska-
zał go na łączną karę śmierci, utratę praw 
publicznych i obywatelskich na zawsze oraz 
przepadek mienia. W uzasadnieniu wyroku 
sąd podkreślał, że spośród oskarżonych to 
Kozłowski jako dowódca ponosi największą 
odpowiedzialność, oraz oceniał: chlubna 

przeszłość Kozłowskiego w szeregach AK za 
czasów okupacji niemieckiej […] nie mogły 
mieć, ze względu na wielkość i ilość popeł-
nionych przestępstw decydującego wpływu na 
najwyższy wymiar kary. W tajnej opinii skład 
sędziowski oceniał, że zdobyte w AK odzna-
czenia przemawiają na korzyść skazanego, 
jednocześnie napięcie złej woli, jakie okazał 
[…] stawiają go w  rzędzie niepoprawnych. 
Kozłowski został osadzony w więzieniu przy 
ul. Montelupich w Krakowie. Prośbę o łaskę 
oraz skargę rewizyjną do NSW skierował 
w jego imieniu obrońca, adwokat dr Julian 
Heilpern, ale wyrok został utrzymany w mocy.

Mieczysław Kozłowski został rozstrze-
lany rankiem 17 stycznia 1947 r. w więzieniu 
Montelupich w Krakowie przez pluton egze-
kucyjny dowodzony przez funkcjonariusza 
UB Stanisława Gebalę. Wspólnie z nim zgi-
nęli: jego podkomendny plut. Marian Misiak 
„Anioł”, trzej partyzanci Zgrupowania 

Partyzanckiego „Błyskawica” Józefa Kurasia 
„Ognia” oraz trzy osoby skazane za przestęp-
stwa pospolite. „Bunt” został pochowany 
potajemnie 20 stycznia 1947 r. na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. Decyzją z 2 grud-
nia 1999 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 
Wydział III Karny, obradujący na wniosek 
Związku Więźniów Politycznych Okresu Sta-
linowskiego Oddział w Krakowie, unieważnił 
wyrok WSR z 1947 r. uznając, że działalność 
Mieczysława Kozłowskiego była skierowana 
na zwalczanie ówczesnego ustroju Polski 
i  odzyskanie niepodległości. Jego szczątki 
odnaleziono podczas prac poszukiwawczych 
IPN na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
w październiku 2018 r.

Władysław Nowotarski i  Karol Talik 
zostali zamordowani we wrześniu 1946 r. 
pod Malerzowicami Wielkimi w dawnym 
majątku Scharfenberg przez funkcjona-
riuszy aparatu bezpieczeństwa, w wyniku 
operacji o  kryptonimie „Lawina”. Ich 
szczątki zostały odnalezione w wyniku 

prac poszukiwawczych prowadzonych 
przez IPN w październiku 2012 r. w pobliżu 
Malerzowic Wielkich.

Władysław Nowotarski, ps. „Lotny” – żoł-
nierz Narodowych Sił Zbrojnych, urodził 
się w styczniu 1925 r. w Milówce w powie-
cie żywieckim. Był synem Wojciecha i Marii 
z domu Chylińskiej. Żołnierz Zgrupowania 
Oddziałów Leśnych VII Okręgu Wojskowego 
NSZ kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Począt-
kowo służył w  Samodzielnym Oddziale 
Leśnym im. „Szarego”, dowodzonym przez 
Antoniego Bieguna „Sztubaka”, a  następ-
nie został przesunięty do Plutonu Ochrony 
Sztabu na Baraniej Górze. 

Karol Talik, ps. „Ryś” – żołnierz Narodowych 
Sił Zbrojnych, urodził się 11 marca 1923 r. 
w Ciścu w powiecie żywieckim. Był synem 
Jana i Wiktorii. Żołnierz Zgrupowania Oddzia-
łów Leśnych VII Okręgu Wojskowego NSZ  
kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Początkowo 
pełnił służbę w Samodzielnym Oddziale Leśnym 
im. „Szarego”, dowodzonym przez Antoniego 
Bieguna „Sztubaka”, następnie przesunięty  
do Plutonu Ochrony Sztabu na Baraniej Górze.
Źródło: ipn.gov.pl/ www.prezydent.pl
Fot. ipn.gov.pl

Śledztwo przeciwko „Buntowi”, jego 
podkomendnym i współpracownikom 

objęło 18 osób i było prowadzone 
brutalnie (m.in. poprzez katowanie 
aresztantów; jeden z zatrzymanych 

zginął, rzekomo wieszając się na pasku 
od spodni w celi).
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XXII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Organowej w Pelplinie

M iędzynarodowy Festiwal Muzyki Orga-
nowej w katedrze w Pelplinie trwa nie-

przerwanie od 1999 r. Od wielu lat jest w gru-
pie największych przedsięwzięć kulturalnych 
tego typu w Polsce i w Europie, skupiających 
artystów i słuchaczy z całego świata. To zara-
zem (od początku istnienia!) największe i naj-
ważniejsze wydarzenie tego profilu w diecezji 
pelplińskiej i na całym Kociewiu. W festiwal 

zaangażowanych jest aż 11 diecezji w Polsce, 
a także kościoły na Ukrainie i Białorusi (m.in. 
katedra grodzieńska), łącznie ponad 70 punk-
tów koncertowych w 6 województwach!

– W ciągu ostatnich 21 lat zorganizowali-
śmy blisko 600 koncertów z udziałem ponad 
1500 wykonawców z 30 krajów Europy, państw 
Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji, 
Australii i Oceanii. Przeprowadziliśmy 3 kursy 

mistrzowskie interpretacji muzyki organowej, 
wydaliśmy 4 CD, których nakład rozszedł się 
całkowicie, oraz dokonaliśmy kilku nagrań 
archiwalnych – wylicza Gedymin Grubba, 
dyrektor festiwalu. – Podczas koncertów pre-
zentujemy światową literaturę muzyczną 
wszystkich epok, dlatego każdy z naszej nie-
spotykanie obszernej publiczności znajdzie 
coś, co wyniesie na długo z naszych wydarzeń. 

Już po raz dwudziesty drugi w  Pelplinie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej. Impreza, której mecenasem jest Fundacja Stefczyka, to cykl letnich koncertów, 
które swoją obecnością uświetniają najbardziej utalentowani organiści na świecie. 
Festiwalowi towarzyszą XXII Mariackie Wieczory Kameralne w bazylice pw. Wniebowzięcia 
NMP w Koronowie i liczne koncerty dodatkowe w wielu miejscowościach.

PELPLIN, katedra, środy, godz. 19:
1 LIPCA: Hijoo	Moon	–	organy	(Korea	Południowa)
Johannes	Garam	Liebig	–	skrzypce	(Norwegia)
8 LIPCA: Tome	Olives	–	organy	(Majorka)
15 LIPCA: Pavel	Cerny	–	organy	(Czechy)
22 LIPCA: Bałtycki	Kwintet	Dęty	–	flet,	obój,	klarnet,	 
fagot, róg
29 LIPCA: Zespół Muzyki Dawnej:
Adela	Czaplewska	–	viola	da	gamba	(Gdańsk)
Bartosz	Kokosza	–	wiolonczela	
barokowa (Poznań)
5 SIERPNIA: Matthias Boehlert 
–organy	(Niemcy)
12 SIERPNIA: Stefan Kagl 
–	organy	(Niemcy)
19 SIERPNIA: 
Gedymin	Grubba	–	
organy (Gdańsk)
Tatiana 
Szczepankiewicz	–	
sopran (Kartuzy)
26 SIERPNIA: 
Justyna	Stanek	–	
obój (Wrocław)
& Kwintet Obojowy 
„Silesia”

KORONOWO, bazylika Mariacka, 
niedziele, godz. 19:
5 LIPCA: Schola Sacerdotum (Toruń)
ks.	Mariusz	Klimek	–	kantor
Paweł	Głowiński	–	organy
19 LIPCA: Zbigniew	Gach	–	organy	(Ustka)
Piotr	Gach	–	wiolonczela	(Słupsk)
9 SIERPNIA: Ewa	Bąk	–	organy	(Bielsko-Biała)
Marcin	Ciszewski	–	kontratenor	(Gdańsk)
23 SIERPNIA: Gedymin	Grubba	–	organy	(Gdańsk)
Tatiana	Szczepankiewicz	–	sopran	(Kartuzy)
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Koncerty towarzyszące:
28 CZERWCA  – Jeleńcz, kościół Chrystusa 
Króla, niedziela, godz. 12.00
Paweł	Gruba	–	bazuna	koncertowa	
(Żukowo)*
28 CZERWCA  – Chwaszczyno, kościół 
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 
niedziela, godz. 16.00
Adam	Klarecki	–	organy	(Włocławek)
Karol	Lipiński-Brańka	–	skrzypce	
(Wrocław)
4 LIPCA – Lębork-Mosty, kościół św. Brata 
Alberta, sobota, 
godz. 18.45
Paweł	Głowiński	–	organy	(Toruń)
Ewelina	Głowińska	–	sopran	(Toruń)
12 LIPCA – Przeczno, kościół 
Podwyższenia Krzyża św., niedziela,  
godz. 16.00
Ennio	Cominetti	–	organy	(Włochy)
19 LIPCA – Dębowo, kościół św. Michała 
Archanioła, niedziela,  
godz. 10.45
Paweł	Gruba	–	bazuna	koncertowa	
(Żukowo)*
19 LIPCA – Nakło nad Notecią, kościół  
św. Stanisława BM, niedziela, godz. 15.00
Paweł	Gruba	–	bazuna	koncertowa	
(Żukowo)*

26 LIPCA – Lubichowo, kościół św. Jakuba 
Apostoła Starszego, niedziela, godz. 12.15
Tatiana	Szczepankiewicz	–	sopran	
(Kartuzy)*
9 SIERPNIA – Sulęczyno, kościół Trójcy 
Świętej, niedziela, godz. 12.15
Paweł	Gruba	–	bazuna	koncertowa	
(Żukowo)*
23 SIERPNIA – Osie, kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego, niedziela, godz. 11.00
Tatiana	Szczepankiewicz	–	sopran	
(Kartuzy)*
30 SIERPNIA – Lubichowo, kościół św. 
Jakuba Apostoła Starszego, niedziela, 
godz. 12.15
Paweł	Gruba	–	bazuna	koncertowa	
(Żukowo)*
6 WRZEŚNIA – Żalno, kościół MB 
Nieustającej Pomocy, niedziela, godz. 12.15
Galina	Susol	–	mezzosopran	(Ukraina)
Taras	Ryznyak	–	tenor	(Ukraina)*
6 WRZEŚNIA – Kołczygłowy, kościół 
Chrystusa Króla, niedziela, godz. 16.45
Galina	Susol	–	mezzosopran	(Ukraina)
Taras	Ryznyak	–	tenor	(Ukraina)*

* Solistom towarzyszy Gedymin Grubba – 
organy.

 Załoga placówki w Siemianowicach Śląskich 
i Pani Maria. Od lewej: Monika Gosztkowska, 
Sylwia Pawlus, Maria Stefankiewicz (Członek Kasy) 
i Dominika	Barczyk	–	kierownik	placówki

Maria Stefankiewicz korzysta z usług pla-
cówki partnerskiej Kasy Stefczyka miesz-
czącej się przy ul. Śląskiej 49 w Siemiano-
wicach Śląskich. Oprócz przedstawienia 
swojej opinii o Kasie opowiedziała również 
o swojej pracy.
– W Kasie Stefczyka jestem już od tak dawna, że 
nawet nie pamiętam, ile lat minęło. Jakoś tak było 
mi po drodze, więc weszłam do placówki, porozma-
wiałam, dostałam tu pożyczkę i od tego się zaczęło. 
Jak biorę pożyczkę, to spłacam ją regularnie i nie 
ma żadnych problemów. Wiele mi się tu podoba. 
Przede wszystkim panie pracujące w placówce 
bardzo dobrze obsługują klientów i są bardzo fajne. 
Jak przyjdę coś załatwić, to zawsze słyszę grzeczne 
„dzień dobry”, a to jest bardzo miłe. Tak powinno 
być wszędzie. Najważniejsze, że w Kasie Stefczyka 
zawsze dostaję to, czego mi potrzeba. Tu wszystko 
da się załatwić, a w innych bankach nie umieli, 
a może nie chcieli tak traktować klienta. Dlatego 
jestem dozgonnie wdzięczna Kasie. Podoba mi się 
tutaj, więc nie mam zamiaru nic zmieniać.

Przez 35 lat pracowałam w hucie – jeździłam 
na suwnicy na wydziale mechanicznym. Tokarki 

były daleko i trzeba było dowozić tam wiele ma-
teriałów, z których właśnie na tokarkach pracow-
nicy robili różne części. Lubiłam jeździć suwnicą. 
Pracowało nas tu tylko sześć kobiet. Cała reszta 
to mężczyźni. Dużo ich było, bo huta pracowała 
na trzy zmiany. 

Jak tu trafiłam? Tata pracował w hucie, potem 
jedna siostra, później druga, i w końcu ja, trzecia 
siostra. Tak rodzina „wciągnęła” mnie do huty. 
Z czasem urodziłam dzieci (córę i syna), miałam 
więc trochę wolnego od pracy zawodowej, potem 
znowu wróciłam do huty. Dzieci, kiedy dorosły, 
nie poszły już do pracy w hucie. Syn był ratow-
nikiem górniczym – teraz jest już na emeryturze 
górniczej. To była ciężka praca tysiąc metrów pod 
ziemią. Ja bym tam w życiu nie zjechała. 

Kiedyś, jak żył mój mąż, dla przyjemności gra-
łam w ping-ponga. Mąż grał, więc lubiłam iść 
z nim i też zagrać ze znajomymi. Teraz jestem 
od 22 lat na emeryturze. To jest całkiem inne 
życie i inne możliwości. Mam już dorosłe dzieci, 
ale lubię zajmować się wnukami i prawnukami, 
które są dla mnie najważniejsze. Wystarczy, że 
pójdę z nimi na spacer, i jest pięknie. 

Za co cenię Kasę Stefczyka?
Pytamy Klientów Kasy Stefczyka, dlaczego zdecydowali się do niej przystąpić  
i co najbardziej cenią w działalności swojej placówki.

Koncerty mają charakter solowy, kame-
ralny, wokalny, chóralny, symfoniczny. Na 
swoim koncie mamy także wiele prawyko-
nań, debiutów, promocji młodych talentów.

Obecnie organizatorem głównym festi-
walu jest Fundacja Promocji Sztuki im. 
Gabriela Faure działająca od 2003 r., a jego 
dyrektorem i pomysłodawcą od początku 
istnienia jest aktywnie koncertujący na 
całym świecie organista Gedymin Grubba, 
który w 2021 r. obchodził będzie 25-lecie 
pracy artystycznej.

Fundacja w ciągu wszystkich lat działal-
ności zorganizowała ponad 700 koncertów, 
a dyrektor festiwalu w 2017 r. został odzna-
czony przez ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego odznaką honorową ZASŁU-
ŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, w 2019 r. 
uhonorowany KRZYŻEM ZASŁUGI przez 
prezydenta RP za międzynarodową działal-
ność kulturalną na rzecz Polski, a w 2020 r. 
odznaczeniem kościelnym PRO ECCLESIA 
ET POPULO.

W bieżącym roku w ramach XXII edycji 
festiwalu odbędzie się w sumie 25 koncer-
tów w 13 miejscach, z udziałem łącznie 
ponad 40 wykonawców z 10 polskich miast 
oraz 7 krajów Europy i świata. Na wszystkie 
koncerty wstęp wolny (obowiązują aktualne 
zalecenia sanitarne). Koncertów można 
wysłuchać na żywo i online. Szczegóły na 
stronie www.pelplin.org.pl.
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Trzeba mieć pasję –
nie można się poddawać

– Pana pierwsze hobby to muzyka. 
– Muzykę lubię od dziecka. Już w szkole podsta-
wowej prowadziłem dyskoteki. Trzy lata uczy-
łem się gry na pianinie w szkole muzycznej. Nie 
skończyłem nauki, bo koszty były zbyt duże, 
ale dzięki temu gram na keyboardzie. Gram też 
na gitarze – jestem samoukiem. Bardzo lubię 
prowadzić imprezy jako DJ: urodziny, wesela, 
rocznice ślubu, różne eventy. To moje hobby.
– Jaką muzykę gra Pan na imprezach?
– Wszystko to, co nowe, ale też znane hity z lat 

60. i 80., również disco-polo. Generalnie gram 
muzykę polską. Na moich imprezach każdemu 
coś się spodoba. Prowadzę też imprezy jako 
wodzirej. Gram dla znajomych, oni zaś pole-
cają mnie swoim znajomym, więc chyba to,  
co robię, podoba się. Ostatnio grałem na  
30. urodzinach żony kolegi z podstawówki. Cie-
szę się, jak mogę zagrać, a ludzie są zadowoleni 
i mnie polecają. Miałem przerwę w graniu, bo 
musiałem zainwestować w sprzęt. Udało się 
dzięki pożyczce z  Kasy Stefczyka. Kupiłem 

mikser, specjalną rampę ze światłami, dymy. 
Zbierałem się do tego kilka lat. Ostatni zakup 
to mikrofon i konsoleta. Cały czas coś moder-
nizuję. Po prostu to lubię. Próbowałem wcią-
gnąć w to żonę, ale żona nie czuje się dobrze 
za mikrofonem. Niemniej pomaga mi np. przy 
przygotowaniu strojów.
– Jednak nie gra Pan sam.
– Gram z Kasią, moją koleżanką, mamą piątki 
dzieci, która jest również moimi drugimi 
oczami. Traktujemy to jako odskocznię od 

„Pomimo problemów zdrowotnych staram się nie poddać. Z dnia na dzień tracę wzrok 
i nie ma na to rady, ale z drugiej strony to mnie motywuje do różnych działań. Nie 
można siedzieć i  się zamartwiać” – według takiej zasady żyje Radosław Buchta, 
człowiek wielu pasji, który korzysta z  usług placówki partnerskiej Kasy Stefczyka 
mieszczącej się przy ul. Śląskiej 49 w Siemianowicach Śląskich. 

	XV	Światowy	Konkurs	Gotowania	Śląskiego	Żuru	–	Siemianowice	Śląskie,	8	czerwca	2019.	Od	prawej:	Radosław	Buchta,	syn	Aleksy,	żona	Joanna	i	córka	koleżanki	Martyna
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codzienności. Jestem pełen podziwu, bo Kasia 
jest też moim kierowcą – trzeba przecież prze-
wieźć sprzęt. Robi kawał dobrej roboty. Bardzo 
mi pomaga.
– Co to znaczy, że Pani Kasia jest Pana drugimi 
oczami?
– Moja mama jest całkowicie niewidoma, 
ja odziedziczyłem tę chorobę po mamie. 
Moja choroba postępuje i żadna operacja nie 
pomoże. Od kilku lat jestem z tego powodu 
na rencie, ale cały czas zajmuję się muzyką 
i  próbuję wkręcić w  to mojego 14-letniego 
syna, żeby złapał bakcyla. Dużo mi pomaga 
na imprezach. Granie imprez utrzymuje mnie 
w stabilizacji życiowej. To moja pasja. Pomimo 
problemów zdrowotnych staram się nie pod-
dać. Z dnia na dzień tracę wzrok i nie ma na to 
rady, ale z drugiej strony to mnie motywuje do 
różnych działań. To bardzo ważne, żeby takie 
osoby się nie poddawały. Staram się cały czas 
iść do przodu, bo daje mi to „kopa”, żeby nie 
siedzieć i nie zamartwiać się.
– Gra Pan również dla dzieci. 
– Kiedyś jeździłem do przedszkoli w  całej 
Polsce bawić dzieci, ale to były czasy, kiedy 
miałem lepszy wzrok. Teraz współpracuję ze 
Związkiem Dużych Rodzin 3+. Nagłaśniałem 
m.in. zawody dla dzieci. Przez trzy lata chary-
tatywnie prowadziłem bale karnawałowe dla 
rodzin 3+. Zrobiłem swoje przedstawienie: 
napisałem opowiadanie, poprosiłem znajome 
dziewczyny, żeby zagrały Śnieżynki, był też 
renifer, a ja byłem Mikołajem. Całą scenografię 
zrobiłem sam. To był mój pomysł. Za tę działal-
ność dziękował mi nawet prezydent Siemiano-
wic, no i Związek Dużych Rodzin 3+.
– Słyszałam, że wiele przyjemności daje Panu 
ogród.
– Nigdy nie byłem pasjonatem i nie widziałem 
się w roli ogrodnika, ale postanowiłem kupić 
działkę, bo pomyślałem, że byłoby fajnie, gdy-
byśmy mieli gdzie spędzać czas z żoną i synem. 
No i udało się. Zaczynaliśmy działać od zera. 
Przez cztery lata zrobiliśmy na działce mnó-
stwo rzeczy. Teraz mamy gdzie wypoczywać. 
– Bardziej skupia się Pan na kwiatach, warzy-
wach czy owocach?
– Na relaksie. Drugie moje hobby to gotowanie. 
W ogródku zrobiłem wędzarnię. Tworzę swoje 
szynki. Sam robię kiełbasy. Tą pasją zaraził 
mnie ojciec. 
– Skoro jest działka, skoro lubi Pan gotować, 
to zapewne często rozpala Pan grilla. Co naj-
częściej Pan grilluje?
– Ostatnio robiliśmy żeberka w swojej zalewie, 
do tego sałatki z winegretem. Często robimy 
pałeczki z kurczaka, bo syn je ubóstwia – mary-
nuję je dzień wcześniej. Kiełbasę grillujemy 
tylko wtedy, kiedy szybko trzeba coś przygo-
tować. Mamy zrobione specjalne palenisko 
i garnce żeliwne na pieczonki. Robimy różne 
rzeczy w zależności od kulinarnego gustu zna-
jomych, bo przed pandemią furtka się u nas nie 
zamykała. Jesteśmy gościnnymi ludźmi, więc 
odwiedza nas wielu znajomych. Wspólnie 
odpoczywamy. 

– W  zeszłym roku odniósł Pan kulinarny 
sukces. 
– Z moją drużyną zdobyłem trzecie miejsce 
w XV Światowym Konkursie Gotowania Ślą-
skiego Żuru. Wystąpiłem na rynku w Siemia-
nowicach Śląskich razem z synem i córką kole-
żanki – mieli wtedy po 12 lat. To był zaszczyt, 
bo gotowało dziewięć drużyn. Do konkursu 
stanęli bardzo doświadczeni ludzie, którzy 
gotują tu żur co roku. My zgłosiliśmy się ama-
torsko. Wpadłem na ten pomysł i powiedzia-
łem: „idziemy”. Oczywiście, że były obawy,  
że nie dam rady, ale nie chodziło o to, żeby coś 
zdobyć, tylko o dobrą zabawę. Mieliśmy ugoto-
wać 15 litrów żuru, którym potem częstowali-
śmy ludzi. Cały wkład do żuru sami kupiliśmy. 
Zamówiłem nam specjalne fartuchy. Sami 
przygotowaliśmy nasz plakat. Wszystko po to, 
żeby było fajnie, żeby dzieciaki miały co wspo-
minać. Syn zbierał potem gratulacje nawet od 
nauczycieli. Wprawdzie to była tylko zabawa, 
ale zostaliśmy wyróżnieni trzecim miejscem 
i dla nas to był sukces. Zostaliśmy nagrodzeni 
kompletami noży i czapkami kucharskimi. To 
fajna pamiątka.
– Jest Pan mistrzem śląskiego żuru, proszę 
więc zdradzić sekrety tej smacznej potrawy.

– Najważniejszy jest zakwas i wkładka. Zakwas 
na żur sam kiszę w domu. Chyba wszystkim 
smakuje, bo przed świętami Wielkiej Nocy 
znajomi zamawiają u mnie żurek. Chlebek na 
zakwasie też sam robię. No i musi być wkładka 
„na bogato”. Robiliśmy żur na boczku i na kieł-
basce podsmażanej, z cebulką, z jajkiem, z pie-
czarkami. No i kwestia przypraw. 
– Wspomniał Pan, że zainwestował w sprzęt 
niezbędny dla DJ-a dzięki pożyczce z Kasy 
Stefczyka. Jak Pan trafił do Kasy? 
– 6 lat temu chcieliśmy kupić na raty 
kuchenkę czy lodówkę, bo się popsuła. Oboje 
pracowaliśmy, a mimo to kilka banków nie 
chciało nam dać niedużej pożyczki. W końcu 
dostaliśmy ją w Kasie Stefczyka. Spłaciliśmy, 
wzięliśmy kolejną, bo znów trzeba było coś 
kupić. Nie mogę powiedzieć ani jednego 
złego słowa na obsługę. Panie w mojej pla-
cówce w Siemianowicach to przemiłe osoby 
i zawsze doradzą tak, że jesteśmy zadowoleni 
w 100%. Panie przygotowują oferty, które są 
po prostu przemyślane. To nie sztuka wziąć 
kredyt, którego nie będzie się w stanie spła-
cić. W młodości tak zrobiłem i miałem pro-
blem. Teraz podchodzę do spraw finanso-
wych racjonalnie. 

 Załoga placówki w Siemianowicach Śląskich i Pan Radosław. Od lewej: Monika Gosztkowska, Sylwia Pawlus, 
Radosław	Buchta	(Członek	Kasy)	i	Dominika	Barczyk	–	kierownik	placówki
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Przestępstwa
sztucznej inteligencji
Specjaliści od cyberbezpieczeństwa wykryli, że hakerzy wykorzystują 
mechanizmy sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence). Przed hakerami 
takie rozwiązania wprowadzili informatycy, którzy w ten sposób „nauczyli” 
systemy antywirusowe rozpoznawania szkodliwego oprogramowania. Teraz 
e-przestępcy używają tej samej technologii do rozszyfrowywania systemów 
zabezpieczeń. Jak widać, to samo narzędzie może służyć i dobru, i złu. Podobnie 
jak nóż, który może kroić chleb, ale i zabić.

E fektem zastosowania AI przez hakerów jest 
niezauważalne przechwytywanie przez 

nich władzy nad naszymi komputerami. Zło-
dziejskie programy potrafią nauczyć się zacho-
wań systemów bezpieczeństwa w  podobny 
sposób, jak dostawcy cyberzabezpieczeń wyko-
rzystują technologię AI do wykrywania niepra-
widłowych zachowań. Kilka lat temu wśród 
cyberprzestępców popularny był „ransom-
ware”, czyli złośliwy kod, który blokował kom-
puter użytkownika i dostęp do danych, żądając 
okupu za ich odblokowanie. Jednak po kilku 
spektakularnych atakach rosła świadomość tego 
zagrożenia wśród użytkowników i doskonaliły 
się programy antywirusowe. Skuteczność takich 
ataków z punktu widzenia hakerów była coraz 
mniejsza.

Dlatego w ostatnim czasie „ransomware” 
ustąpił miejsca tzw. cryptominingowi. Jak 
podała „Gazeta Bankowa”, cryptomining czę-
sto działa bez wiedzy użytkownika i rzadziej 

zwraca uwagę organów ścigania. Jednocześnie 
pozwala cyberprzestępcom na zarobek poprzez 
wykorzystanie zainfekowanych urządzeń jako 
zasobów „kopiących” bitcoiny, co jest czynnością 

energo- i pamięciochłonną. W prywatnych, po-
pularnych komputerach może to powodować ich 
uszkodzenia poprzez nadmierne przeciążenie, 
a więc zmuszać użytkowników do specjalistycz-
nych napraw lub przedwczesnej wymiany sprzętu 
na nowy. To wszystko kosztuje, dlatego warto przy 
uruchomieniu każdej nowej maszyny zainstalo-
wać w niej renomowany system antywirusowy – 
nawet jeśli taka licencja wymaga kilkudziesięciu 
czy kilkuset złotych opłaty. Producenci takich 
programów zatrudniają duże zespoły specjali-
stów stale monitorujących globalny Internet i na 
bieżąco rozpracowujących złodziejskie aplikacje. 
Minimalizują w ten sposób skuteczne ataki ha-
kerów, choć nie zawsze zdążą przewidzieć każdy 
ich ruch. Bez takiego wsparcia jesteśmy bezbronni 
wobec coraz bardziej technologicznie biegłych 
e-przestępców.

Zastosowanie przez przestępców sztucznej 
inteligencji zmusza nas również do innego spoj-
rzenia na treści upowszechniane w mediach 
społecznościowych. W kampaniach skłaniają-
cych do skorzystania z jakiejś nowej usługi mo-
żemy natknąć się bowiem na deep fakes (fałszywe 
treści, tworzone z pomocą AI). Swoją drogą takie 
nie do końca prawdziwe oferty mogą też tworzyć 
sprytni ludzie w swoich biologicznych, a nie elek-
tronicznych mózgach. Nic w takich przypadkach 
nie zastąpi naszego krytycznego rozumu, który 
chroni przed łatwowiernością.

Natomiast niezmiennie najpopularniejszą 
formą rozpowszechniania złośliwych progra-
mów pozostaje prosty e-mail z załącznikiem do 
kliknięcia oraz alarmistyczne SMS-y. Mechanizm 
za każdym razem jest podobny. Przykładowo PGE 
Obrót z Rzeszowa, spółka zajmująca się sprze-
dażą energii do odbiorców końcowych ostrze-
gła swoich klientów przed fałszywymi SMS-ami 
z informacją o planowanym wyłączeniu prądu 
w związku z rzekomo nieuregulowanymi płatno-
ściami. W tych wiadomościach umieszczono link 
prowadzący do strony łudząco przypominającej 

stronę logowania do elektronicznego biura ob-
sługi klienta, a stamtąd do strony z listą banków 
i systemu płatności elektronicznej. Spółka przy-
pomniała: „Gdy logujemy się do PGE eBOK na stro-
nie internetowej, witryna powinna być zabezpie-
czona – świadczy o tym symbol szarej kłódki. Po 
zalogowaniu należy sprawdzić zakładkę Finanse, 
aby potwierdzić prawdziwość faktur oraz danych. 
Zanim dokona się płatności, należy zweryfikować 
dane z otrzymaną mailowo eFakturą lub fakturą 
przesłaną korespondencyjnie”. 

Policja również ostrzegła, by uważać na 
fałszywe wiadomości mailowe, SMS-y i linki: 
„Warto czytać wszystkie otrzymywane wiado-
mości, nie klikać w podejrzane linki, szczegól-
nie jeśli prowadzą do systemów elektronicznych 
płatności”.

Służby prasowe policji przywołały przykład 
z  Bełchatowa. Na komisariat zgłosił się tam 
mężczyzna, który został oszukany. Otrzymał 
wiadomość, że musi uregulować zadłużenie za 
ostatnio dokonaną transakcję. W mailu poin-
formowano mężczyznę, że jest zadłużony na 
kwotę 1,98 zł. Treść tej wiadomości nie wzbudziła 
żadnych podejrzeń, ponieważ w ostatnim czasie 
za pomocą Internetu kupował różne rzeczy. Nie 
podejrzewając oszustwa, mężczyzna „kliknął” 
w link i został przekierowany na fałszywą stronę 
płatności elektronicznych, zawierającą możliwość 
wyboru swojego banku. Został przekierowany na 
stronę logowania do swojego konta bankowego. 
Strona wizualnie przypominała stronę banku. 
Logując się na konto, podał swój numer klienta 
oraz hasła do logowania. Po zalogowaniu wyświe-
tliła się strona z danymi do przelewu oraz polem, 
w którym należało podać autoryzacyjny kod SMS 
wysłany przez bank. Pokrzywdzony podał kod, 
akceptując przelew kwoty, która widniała w fał-
szywym mailu (1,98 zł). Po wykonaniu płatności 
był przekonany, że spłacił dług. Wkrótce okazało 
się jednak, że z jego konta zniknęły wszystkie 
oszczędności – 18 tys. zł.

Nic w przypadkach 
otrzymania podejrzanej 
wiadomości e-mailowej 

nie zastąpi naszego 
krytycznego rozumu, 

który chroni przed 
łatwowiernością.
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W tym roku jesteśmy wyjątkowo spragnieni wakacyjnego wypo-
czynku, przede wszystkim na świeżym powietrzu. Powoli otwie-

rają się granice. Warto sobie jednak zadać pytanie: czy wyjazd na urlop 
za granicę to dobry pomysł?

Po pierwsze – Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat: 
„W związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju pandemii korona-
wirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się 
nim, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle 
dynamicznie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie 
podróży zagranicznych, które nie są konieczne”. 

Po drugie – polskie hotele, pensjonaty, restauracje były praktycz-
nie zamknięte przez trzy miesiące. Ich właściciele, nasi rodacy, wal-
czą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. Warto ich wesprzeć 
w ramach dobrze pojętej solidarności społecznej. Warto wydać pie-
niądze przeznaczone na urlop w Polsce, tym bardziej że mamy tu wiele 
pięknych miejsc o standardzie nie gorszym niż w innych krajach. Stare 
powiedzenie mówi: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Warto o nim 
pamiętać. 

By wspomóc polską gospodarkę w różnych dziedzinach, warto na 
każdym kroku zwracać uwagę na to, czy kupujemy polskie produkty 
w polskich sklepach, czy korzystamy z usług polskich firm. Instytucją 
z polskim kapitałem jest m.in. Kasa Stefczyka, zaś „w naszej Rodzi-
nie” jest polską siecią telefoniczną. Żeby przenieść tu swój numer od 
innego operatora, wystarczy jedna wizyta w placówce Kasy Stefczyka. 
Jednak wszelkie sprawy związane z użytkowaniem telefonu działają-
cego w sieci „w naszej Rodzinie” można również załatwić przez telefon 
i Internet.

W telefonii „w naszej Rodzinie” można skorzystać z wielu promocji. 
Polecamy naszPakiet Minut i SMS/MMS, który zawiera 4000 minut 
na rozmowy do wszystkich sieci (również na numery stacjonarne) oraz 
4000 SMS-ów/MMS-ów. Wszystkie wymienione limity są ważne przez 
30 dni. Po wykorzystaniu usług w danym okresie rozliczeniowym kolejne 
połączenia lub SMS-y/MMS-y będą rozliczane zgodne z cennikiem. 
Aby aktywować ten pakiet, wystarczy wpisać na telefonie kod sterujący 
*136*11*07# (koszt 25 zł). Wcześniej jednak trzeba zadbać, by na koncie 
telefonicznym znalazła się odpowiednia dla danego pakietu kwota. 

Przelew można zrobić nie tylko w placówce Kasy Stefczyka, ale 
również z domu za pomocą konta internetowego. Warto wiedzieć, 
że Kasa Stefczyka umożliwia internetowy dostęp do konta przez  
24 godziny na dobę, w ramach 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. Ponieważ jest to pakiet cykliczny, 
usługę włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia się sama bez koniecz-
ności wpisywania kodu.

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. 

W jakiej sprawie można zadzwonić na infolinię? W każdej, która 
sprawia nam trudność, a jest związana z usługami telefonii „w naszej 
Rodzinie”.

Wspierajmy polskie firmy
Po trzech miesiącach życia głównie we własnym mieszkaniu czy domu wszyscy 
jesteśmy już zmęczeni obostrzeniami związanymi z koronawirusem. W tym 
roku wyjątkowo niecierpliwie czekaliśmy na wakacyjne wyjazdy. Warto 
jednak ograniczyć je do polskich zakątków, by wspomóc polskich hotelarzy 
i restauratorów. Warto też korzystać z telefonu na kartę w polskiej sieci 
„w naszej Rodzinie” i z usług polskiej Kasy Stefczyka – również po to, by zasilić 
swoje konto abonenta.
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Wniosek o restrukturyzację zadłużenia
Klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i  Konsumenckiego w  Gdyni zwróciła się z  prośbą 
o  wyjaśnienie procedury restrukturyzacji zadłużenia w  przypadku wystąpienia problemów 
finansowych. Klientka z uwagi na zmianę sytuacji finansowej spóźnia się ze spłatą raty kredytu. 
Zależy jej na zawarciu z bankiem porozumienia zmniejszającego kwotę miesięcznej raty, tak aby 
była możliwa jej spłata.

J eżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą raty kredytu, 
bank powinien wezwać go do zapłaty zadłużenia, 

wyznaczając mu dodatkowy, co najmniej 14-dniowy ter-
min do zapłaty. W powyższym wezwaniu powinna rów-
nież znajdować się informacja o możliwości złożenia 
wniosku o restrukturyzację w terminie 14 dni roboczych 
od dnia otrzymania wezwania. Bank powinien na wnio-
sek kredytobiorcy umożliwić restrukturyzację zadłużenia 
poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów 
spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną 
sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja 
dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredy-
tobiorcę. Istotne jest to, aby kredytobiorca miał wpływ na kształ-
towanie nowych warunków, a przede wszystkim – aby były one 
dla niego możliwe do wywiązania się. W przypadku odrzucenia 
wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia bank prze-
kazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnie-
nia dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację – 
w formie pisemnej.

Należy zwrócić uwagę, że bank podejmując decyzję negatywną 
w zakresie restrukturyzacji kredytu, jest zobowiązany do szcze-

gółowego wyjaśnienia, dlaczego podjął decyzję niekorzystną 
dla klienta. Ograniczenie się przez bank do wypowiedzi,  
że kredytobiorca nie przeszedł pomyślnie oceny sytuacji finan-

sowej i gospodarczej należałoby uznać za niewystarczające. 
Odnosząc się do sytuacji Klientki, należy wskazać, że podjęcie 

przez nią negocjacji i złożenie wniosku o restrukturyzację jest wła-
ściwym krokiem. Im szybciej Klientka zdecyduje się złożyć taki wnio-
sek, tym większe posiada szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. 
Należy podkreślić, że samo złożenie wniosku o restrukturyzację nie 
jest wystarczające. Bank jako kredytodawca jest zobowiązany do prze-
analizowania sytuacji finansowej danej osoby i wówczas podejmuje 
decyzję pozytywną bądź negatywną. 

Powyższe postępowanie ma również zastosowanie do wniosków 
restrukturyzacyjnych w zakresie pożyczek. 

PIOTR TOKARCZYK
specjalista ds. prawnych SKEF

Ustalenie zawinienia w nowej upadłości
Z Ośrodkiem Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni skontaktował się Klient 
zainteresowany ogłoszeniem upadłości na podstawie nowych przepisów prawa upadłościowego, 
które weszły w życie w 24 marca 2020 r. Klientowi już wcześniej zależało na ogłoszeniu upadłości, 
jednakże został poinformowany, że w jego przypadku, gdy posiada tzw. pętlę zadłużenia, sąd 
upadłościowy nie ogłosi upadłości. Uwzględniając nowe przepisy w zakresie upadłości, Klient 
zastanawia się, czy pętla zadłużenia ma istotne znaczenie w przypadku ogłoszenia upadłości na 
nowych warunkach.

N owe przepisy w zakresie upadłości konsumenckiej, 
które weszły w życie 24 marca 2020 r., umożliwiają 

ogłoszenie upadłości w jeszcze szerszym zakresie niż 
dotychczas. W uproszczeniu można wskazać, że pra-
widłowo uzupełniony wniosek o ogłoszenie upadłości, 
czyli taki, który zawiera wszystkie niezbędne dane, jest 
podstawą do ogłoszenia upadłości. Sąd na etapie roz-
poznawania wniosku nie bada motywacji dłużnika co do 
zaciągniętych zadłużeń. W przypadku wyżej wspominanego 
Klienta nawet jeśli popadł on w pętlę zadłużenia, nie ma podstaw, 
aby sąd odmówił mu ogłoszenia upadłości. 

Pomimo że zachowanie dłużnika nie jest badane na etapie ogła-
szania upadłości, ma ono znaczenie w kolejnym etapie postępowa-
nia upadłościowego – podczas ustalenia planu spłaty. Nowe przepisy 
wymuszają na sądzie ustalenie, czy upadły doprowadził do swojej 
niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub 
w skutek rażącego niedbalstwa. Ustalenia poczynione przez sąd mają 
istotne znaczenie co do ustalenia długości obowiązującego dłużnika 
planu spłaty wierzycieli. W przypadku gdy dłużnik nie przyczynił się 

w jakikolwiek sposób do powstania zadłużenia, sąd ustala wobec 
niego plan spłaty na okres trwania do 36 miesięcy. Natomiast 

gdy sąd w swoich ustaleniach uzna, że dłużnik doprowadził 
do swojej niewypłacalności w skutek rażącego niedbal-
stwa, np. dłużnik wpadł w tzw. pętlę zadłużenia, dłużnik 
zwolnił się z pracy bez perspektywy innego zatrudnienia 

itp., wówczas sąd zgodnie z przepisami ustala plan spłaty  
od 36 miesięcy do 84 miesięcy. W odniesieniu do sytuacji 

Klienta najprawdopodobniej sąd upadłościowy uzna, że przyczy-
nił się on do zadłużenia w sposób zawiniony, co będzie miało przeło-
żenie na dłuższy okres planu spłaty – minimum 36 miesięcy. 

Podsumowując powyższe, należy podkreślić, że zawinienie dłużnika 
w obecnym staniem prawnym nie przekreśla jego szans na ogłoszenie 
upadłości, niemniej jednak w ramach działań dyscyplinujących sąd jest 
zmuszony na podstawie przepisów ogłosić plan spłaty na co najmniej 
36 miesięcy.

PIOTR TOKARCZYK
specjalista ds. prawnych SKEF
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Nasze porady

Sytuacja mężczyzny pod względem praw-
nym jest skomplikowana. Prawo upadło-

ściowe reguluje jedynie kwestie majątkowego 
ustroju małżeńskiego, gdy osoba ogłaszająca 
upadłość jest już w  związku małżeńskim. 
Natomiast ustawodawca nie przewidział 
sytuacji, gdy osoba upadła planuje zawrzeć 
związek małżeński po ogłoszeniu upadłości, 
będąc w trakcie postępowania upadłościo-
wego. Powyższe ma istotne znaczenie z per-
spektywy drugiego małżonka, w celu ochrony 
jego interesu majątkowego.

W ramach wyjaśnienia: w polskim prawie 
rodzinnym po zawarciu małżeństwa tworzą 
się trzy majątki: majątek osobisty pierwszego 
małżonka, majątek osobisty drugiego małżonka 
oraz ich majątek wspólny. Do majątku wspól-
nego wchodzi również wynagrodzenie za pracę 
lub emerytura. Gdy osoba będąca w związku 
małżeńskim składa wniosek o ogłoszenie upa-
dłości, z mocy prawa po uprawomocnieniu się 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości powstaje 
między małżonkami rozdzielność majątkowa – 
znika majątek wspólny, a pozostaje jedynie 
osobisty, każdego z małżonków.

Z uwagi na brak przepisu, który regulowałby 
sytuację Klienta, powstały dwie teorie. Pierw-
sza teoria, która wskazuje, że pomiędzy mał-
żonkami istnieje wspólność majątkowa, jeżeli 
małżeństwo zostało zawarte po ogłoszeniu 
upadłości, oraz druga teoria, która wskazuje, że 
pomiędzy małżonkami po ogłoszeniu upadłości 
na okres trwania postępowania upadłościowego 
powstaje rozdzielność majątkowa. Większość 
prawników skłania się ku drugiej teorii, czyli 
rozdzielności majątkowej, która jest bardziej 
zasadna pod względem systemowym.

Trudno jednak przewidzieć, jaka będzie 
decyzja konkretnego syndyka lub sądu, 
który może poczynić własne rozważania nad 
wspominanym problemem. Do rozważenia 
pozostaje zawarcie intercyzy przed ślubem 

lub zaraz po ślubie w obecności notariusza. 
Powyższe wymaga dalszego pogłębienia tematu. 

Rozważania przedstawione powyżej mają 
ogromne znaczenie z perspektywy obojga mał-
żonków oraz wierzycieli, ponieważ z majątku, 
który przysługuje upadłemu, są zaspokajani 
wierzyciele. W przypadku przyszłych małżon-
ków warto byłoby również rozważyć poniżej 
wskazane zagadnienia. 

Prezenty otrzymane podczas ślubu, które są 
przekazywane na rzecz obojga małżonków, co 
do zasady zaliczane są w połowie ich wartości 
do masy upadłościowej (gdy jeszcze nie ma 
ustalonego planu spłaty i postępowanie toczy 
się za pośrednictwem syndyka). W przypadku 
gdy plan spłaty już istnieje, wierzyciele mogą 
domagać się jego zmiany z uwagi na posiadanie 
nowych dodatkowych środków przez upadłego. 

Koszty związane z  organizacją wesela. 
W okresie wykonywania planu spłaty wierzy-
cieli upadły nie może dokonywać czynności 
prawnych dotyczących jego majątku, które 
mogłyby pogorszyć jego zdolność do wyko-
nania planu spłaty wierzycieli. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek 
upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie 
albo zatwierdzić dokonanie czynności praw-
nej. Powołując się na powyższy przepis, upa-
dły może napotkać problemy organizacyjne 
związane z koniecznością uzyskania zgody 
przez sąd na dokonanie konkretnych czynno-
ści, np. wynajem sali bankietowej, zamówienie 
posiłków i inne, ponieważ tego typu czynności 
mogą pogorszyć jego sytuację majątkową, a tym 
samym sytuację wierzycieli.

Upadły jest obowiązany składać sądowi 
corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie 
z wykonania planu spłaty wierzycieli za po-
przedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje 
osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz na-
byte składniki majątkowe o wartości przekra-
czającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku za ostatni kwartał okresu sprawoz-
dawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania upa-
dły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania 
podatkowego.

Zaprezentowane problemy mogą się po-
jawić w zależności od rozmiaru wesela, jak 
i środków, jakie są w stanie przeznaczyć na 
nie przyszli małżonkowie. Zaprezentowane 
rozważania, chociaż są hipotetyczne, mogą 
zaistnieć w życiu z uwagi na uprawnienia, 
jakie przysługują sądowi, syndykowi czy 
wierzycielom. Bardziej zalecane jest odcze-
kanie ze ślubem aż do czasu zupełnego za-
kończenia postępowania upadłościowego. 
Jednakże z perspektywy Klienta może to 
potrwać od 3 do 5 lat.

PIOTR TOKARCZYK
specjalista ds. prawnych SKEF

Zawarcie małżeństwa
w trakcie upadłości
Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosił się Klient 
z prośbą o poradę w zakresie prawa upadłościowego. Klient ogłosił upadłość na bazie 
starych przepisów upadłościowych (tj. obowiązujących do 24 marca 2020 r.). Obecnie 
jest na etapie sporządzenia spisu wierzycieli i weryfikacji majątku przez syndyka. 
Mężczyzna planuje zawarcie związku małżeńskiego, jednakże obawia się konsekwencji 
prawnych i finansowych, które miałyby wpływ na sytuację finansową małżonków.
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 telefonicznie: 22 616 15 70 
 e-mailem: prenumerata@fratria.pl
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2000 zł
Nawet do

zawsze, gdy potrzebujesz!

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

Szybka Pożyczka Odnawialna to: 
• wygoda – pieniądze dostępne od ręki w ramach 

kredytu w rachunku płatniczym

• szybkość – dostęp do dodatkowej gotówki 
nawet tego samego dnia!

• swoboda – możesz wielokrotnie korzystać 
z przyznanych pieniędzy

RRSO: 16,52%

Dzwoń pod nr 801 600 100  
lub wejdź na kasastefczyka.pl

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu!

Szybka Pożyczka Odnawialna to kredyt w rachunku płatniczym. RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę 
oprocentowania i wynosi 16,52%. Wysokość przyznanego limitu pożyczkowego ustalana jest indywidualnie. 
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 

pod ręką


