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Pomysł
na wakacje
Latem chętnie podróżujemy. Trzeba
wcześniej zadbać o to, żeby nasze
marzenia i plany nie legły w gruzach
z powodu finansów. Kasa Stefczyka
ma dla zaradnych odpowiednią
propozycję.
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Andrzej Sosnowski
prezes Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,

wychowanie dzieci to zadanie nie tylko dla rodziców i szkoły, ale również dla całego społeczeństwa. Wszyscy kształtujemy postawy młodego pokolenia, w tym podejście młodych ludzi
do spraw finansowych. Dawniej, kiedy dostęp do
wiedzy był ograniczony, wiedzę, która wynikała
z doświadczenia wielu pokoleń, przekazywano
m.in. za pomocą przysłów ludowych. „Ziarnko
do ziarnka zbierze się miarka” – to jedno z takich
przysłów, które na początku XX wieku zamieścił
w książeczkach wkładowych (mówiąc dzisiejszym
językiem: książeczkach oszczędnościowych) nasz
patron Franciszek Stefczyk. Dzisiaj mamy inne
narzędzia, by szerzyć wiedzę o finansach, choć
idea została ta sama. Bardzo cenię zaangażowanie pracowników naszej Kasy w takie działania.
W tym numerze naszej gazety relacjonujemy wizytę w przedszkolu w Andrychowie. Cenię również
działalność Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji
Finansowej, które powstało w 1997 roku z inicjatywy działaczy spółdzielczych kas. Jednym z wielu projektów tego stowarzyszenia jest konkurs
„Finansowe dobranocki”, którego laureatki
prezentujemy na łamach niniejszego „Czasu
Stefczyka”. Historia zatoczyła koło: bajki od wieków wprowadzały dzieci w skomplikowany świat
dorosłych. Tak się dzieje również dzisiaj.

liczbyKasy Stefczyka

6 240 000 000 zł

depozyty

5 120 000 000 zł
pożyczki

6 730 000 000 zł
aktywa

374

placówki

872 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA KWIECIEŃ 2019 ROKU
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Stefczyk
Finanse –

dołącz do nas!
Praca z nami to wiele korzyści. To nie tylko wspaniała
atmosfera w każdej placówce i, tak ważny dla własnej
satysfakcji, rozwój osobisty. To wymierne profity,
które ułatwią Ci codzienne życie.
Nowy pracownik to dla firmy nowe
możliwości! Zdajemy sobie sprawę, że
początki pracy bywają dużym wyzwaniem. Nowe zadania, nowi ludzie i nowe
miejsce. Wiele nowości i mogłoby się
wydawać, że wiele niewiadomych.
W Stefczyk Finanse dbamy o to, żeby
adaptacja była dla każdej osoby procesem jak najmniej stresującym i możliwie
jak najbardziej przyjemnym. Otrzymasz
wszystkie potrzebne materiały i informacje. Będziemy stopniowo wdrażać
Cię w realia pracy. Będziesz
miał wsparcie – od samego

początku będzie pracował z Tobą wyznaczony opiekun, który stanie się Twoim
przewodnikiem i pomoże zawsze, gdy
będziesz tego potrzebował. Wiemy, że
im lepiej się zaaklimatyzujesz, tym lepiej
będziesz się czuł i pracował w swoim
miejscu pracy. Zależy nam na tym równie mocno jak Tobie.
W Stefczyk Finanse obowiązuje przygotowany przez specjalistów system
szkoleń, zgodny z najnowszymi trendami procesu uczenia się. Jasno określamy, czego oczekujemy od
Ciebie oraz czego Ty możesz
oczekiwać od firmy. W pokonaniu pierwszych kroków
oraz doskonaleniu umiejętności pomogą specjalni
trenerzy wdrożeniowi.
Dbamy o to, by podjęcie
nowych obowiązków przebiegało sprawnie i pod okiem specjalistów. Zapoznamy Cię z kulturą
organizacji i jej celami.
Dajemy Ci też dodatkowe możliwości, z których możesz korzystać w czasie wolnym, również z Twoją rodziną.
Dopłacamy pracownikom do karty
Benefit, co oznacza dostęp do różnych rozrywek i aktywności – sportowych i kulturalnych – dla Ciebie
i Twojej rodziny! Możesz także liczyć
na korzystny pakiet ubezpieczeń grupowych. Chcemy, aby każdy z naszych
pracowników był spokojny o przyszłość
swoją i swoich bliskich.
Zapoznaj się z aktualnymi ofertami
pracy na stronie www.kasastefczyka.pl,
w zakładce „Kariera”.
Nasze propozycje: kierownik placówki, opiekun finansowy.
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Pożyczka Zaratka

Mimo że do wakacji niecały miesiąc, to tak naprawdę już od czerwca zaczynamy wyjeżdżać na upragniony
wypoczynek. Letnia pora to doskonała okazja nie tylko do przyjemnego leniuchowania, lecz także do
poznawania naszej pięknej Polski i innych krajów. Jednak żeby nasze marzenia i plany nie legły w gruzach
z powodu finansów, trzeba o nie wcześniej zadbać. Kasa Stefczyka ma dla zaradnych odpowiednią propozycję.

W

akacje to spełnienie rocznych marzeń
o upragnionym wypoczynku, ale jednocześnie są one okresem, kiedy szybciej znikają
nam pieniądze z portfela. Więcej wydajemy
nie tylko na drobne przyjemności, ale przede
wszystkim na zorganizowanie wyjazdów. Opłacenie wczasów dla całej rodziny to nierzadko
zbyt duży koszt, by móc go sfinansować z własnych oszczędności. Dlatego warto wesprzeć
się pożyczką. Kasa Stefczyka ma propozycję,
która może być dobrym wsparciem wakacyjnych planów.
Pożyczka Zaratka kierowana jest do tych
Klientów Kasy, którzy chcą otrzymać nieduże
wsparcie finansowe szybko i w prosty sposób
oraz nie chcą płacić wysokich miesięcznych rat.
W ramach tej propozycji Kasa Stefczyka proponuje pożyczkę w kwotach 1000 zł, 2000 zł,
3000 zł lub 4000 zł. Niezależnie od kwoty zaciągniętej w ramach Pożyczki Zaratka miesięczna

Mała rata
na duże
plany

rata wynosi tylko 25 złotych za każdy pożyczony 1000 złotych. Oznacza to miesięczną
spłatę w wysokości (odpowiednio dla wymienionych kwot): 25 zł, 50 zł, 75 zł lub 100 zł.
Prowizja za udzielenie Pożyczki Zaratka
wynosi 0%, a czas obowiązywania umowy to
4 lata. W tym okresie od dnia zawarcia umowy
pożyczki Kasa nie będzie naliczała opłat za
prowadzenie rachunku płatniczego IKS, chyba
że nastąpi wcześniejsza spłata zobowiązania. Ponadto Kasa zapewnia też elastyczność
w wyborze dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż
po otrzymaniu wynagrodzenia.
Dodatkową korzyścią Pożyczki Zarazka jest
możliwość jej otrzymania „na dowód”. Nie
trzeba więc przynosić zaświadczenia o dochodach. Wystarczy w placówce Kasy okazać
dowód tożsamości oraz podpisać oświadczenie
o zarobkach. Wstępną informację kredytową
otrzymamy nawet w 15 minut.

Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie dla
Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku.
W celu zawarcia umowy na Pożyczkę Zaratka
lub uzyskania szczegółowych informacji na jej
temat Kasa Stefczyka zaprasza do placówek.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.04.2018 r.
dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa
oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu
wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł)
wynosi 9%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%. Czas obowiązywania
umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata: 24,93 zł.
Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł, w tym
odsetki: 194,76 zł.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.

za każdy pożyczony

1000 zł
IA D C Z E Ń .
BEZ ZAŚW
D OWO D E M
P R Z Y JDŹ Z
M!
O S O B IS T Y

Poznaj też
nasze rachunki płatnicze!
kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Przykład reprezentatywny z dnia 1.04.2018 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%.
Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata: 24,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty:
1194,76 zł, w tym odsetki: 194,76 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie
w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
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Bazylika Morska w Gdyni
Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni został podniesiony
do godności bazyliki mniejszej. Uroczystościom przewodniczył w dniu 4 maja 2019 r.
arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Właśnie przy tej świątyni
co roku w maju organizowane są Nieszpory Patriotyczne, które wspiera Fundacja Stefczyka.

P

apież Franciszek podniósł do godności
bazyliki mniejszej gdyńską kolegiatę
21 listopada 2018 r., doceniając jej znaczenie
z punktu widzenia historii i szeroko prowadzonej działalności duszpastersko-liturgicznej.
– To ważne wydarzenie nie tylko w wymiarze
religijnym, ale również miejskim. To pierwsza
bazylika w historii Gdyni, niezwykle ważny
kościół, miejsce ważnych wydarzeń historycznych naszego miasta. Myślę, że to powód
do radości i dumy – mówi Wojciech Szczurek,
prezydent Gdyni. – Bazyliki odgrywają wyjątkową rolę w Europie i na świecie. Są to szczególne kościoły, ze względu na swoją rangę.
Dzisiaj Gdynia doczekała się tego, że ma swoją
bazylikę.
Liturgię poprowadzili arcybiskup Salvatore
Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce
i arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Podczas uroczystości miało
4 C ZAS STEFC Z YK A

miejsce uroczyste otwarcie drzwi nowej bazyliki i poświęcenie tablic pamiątkowych oraz
monstrancji ofiarowanej przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia.
– To, że kolegiata stała się bazyliką, zobowiązuje nas do naszej codziennej chrześcijańskiej
gorliwości. Tu będziemy przybywali na adorację Najświętszego Sakramentu, tu będziemy
zatapiali się w bardzo serdecznej modlitwie
– powiedział ks. prałat Edmund Skalski, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Gdyni. – Dzisiejszy dzień
zapisuje się złotymi zgłoskami na kartach
historii tego miasta.
Uroczystość uświetnił Polski Chór Kameralny „Schola Cantroum Gedanensis” pod
dyrekcją Jana Łukaszewskiego oraz Orkiestra
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP.
Partie solowe wykonała Katarzyna Bierecka
(sopran).

Bazylika Morska to jedna z dwóch najstarszych rzymskokatolickich świątyń w Gdyni.
Znajduje się w sercu miasta, przy ul. Świętojańskiej. Inspiratorem powstania kaplicy był
pierwszy wójt Gdyni – Jan Radtke. Grunt pod
budowę został podarowany przez właścicielkę
dużego gospodarstwa – Elżbietę Skwiercz.
29 września 1922 r. odbyła się uroczystość
poświęcenia kamienia węgielnego. W 1923 r.
dokonano zmiany projektu budowlanego tak,
aby umożliwić budowę kościoła zamiast kaplicy.
3 maja 1924 r. ks. Łowicki poświęcił kościół,
stanowiący wotum dziękczynne za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Fundamenty
świątyni zostały zbudowane z kamieni balastowych przywiezionych przez jeden z pierwszych
statków zagranicznych (s/s KENTUCKY), które
zawinęły do będącego w budowie portu.
Źródło: gdynia.pl/wikipedia.org
Fot. Jakub Henke
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Sport – moja pasja!

FOT. PATRIK POLLAK

Lubisz sport? Kochasz ruch i aktywność fizyczną? Pokaż nam
swoją pasję! Weź udział w konkursie i wygraj niesamowitą nagrodę – spotkanie i trening z mistrzem windsurfingu Pawłem
Tarnowskim.

M

asz szansę na zwycięstwo i wspaniałą nagrodę. Wystarczy, że weźmiesz udział w naszym konkursie „Sport – moja pasja!”. Wcale
nie musisz być mistrzem dyscypliny, którą uprawiasz. Nie musisz być
także wyczynowcem, bo sport traktujesz tylko amatorsko. Wystarczy, że
kochasz się ruszać, uwielbiasz jazdę na deskorolce, biegasz z przyjaciółmi
za piłką po boisku, kręcisz piruety na lodzie czy pokonujesz bezdroża
rowerem. Podziel się z nami swoją pasją i zaraź innych zamiłowaniem
do sportu. W nagrodę spotkasz się z Pawłem Tarnowskim, mistrzem
windsurfingu i odbędziesz z nim niezapomniany trening.
– Jeśli lubicie sport i chcielibyście, abym poprowadził z Wami trening
windsurfingowy, koniecznie weźcie udział w konkursie – zachęca Paweł
Tarnowski. – Sprawa jest niezwykle prosta.
CO TRZEBA ZROBIĆ? ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE „SPORT – MOJA
PASJA!” I WYGRAĆ TRENING Z MISTRZEM:
• Umieść na swoim profilu Facebook zdjęcie lub filmik z kreatywnym
przedstawieniem swojego zamiłowania do sportu, który uprawiasz.
• Oznacz profil „Kasa Stefczyka” w swojej propozycji oraz oznacz propozycję hashtagiem #trenujzTarnowskim.
• Do 15 lipca 2019 r. na adres konkurs.msm@apella.com.pl prześlij skan
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego,
który znajduje się na www.kasastefczyka.pl w zakładce Konkursy/
Sport – moja pasja!
W dniach 16–31 lipca 2019 r. spośród zamieszczonych propozycji komisja konkursowa wyłoni do czterech zwycięzców konkursu, będących
autorami najciekawszych i najbardziej kreatywnych, zdaniem komisji
konkursowej.
6 C ZAS STEFC Z YK A

Możesz zgłosić dowolną liczbę propozycji w ramach konkursu, jednakże
otrzymać możesz tylko jedną nagrodę. Czekamy na Twoje wspaniałe
prace! Do dzieła!
Konkurs „Sport – moja pasja!” trwa od 1.05.2019 r. do 31.07.2019 r.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15.07.2019 r. włącznie. Regulamin
konkursu oraz formularz konkursowy znajduje się na stronie
www.kasastefczyka.pl w zakładce Konkursy/Sport – moja pasja!

Paweł Tarnowski zaczął uprawiać żeglarstwo jako 10-latek,
w Sopockim Klubie Żeglarskim najpierw w kategorii młodzików,
a od 2007 roku w kategorii juniorów, kiedy trafił do juniorskiej
reprezentacji Polski. Kasa Stefczyka zainteresowała się
talentem przyszłego mistrza, gdy jeszcze był juniorem,
i zaczęła wspierać młodego sportowca. W 2012 r. Tarnowski
na Tajwanie zdobył młodzieżowe mistrzostwo świata.
W 2013 r. przeszedł do kadry narodowej seniorów w klasie
RS:X. W 2015 r. wygrał mistrzostwa Europy w swojej klasie na
wodach wokół włoskiej Sycylii. W 2016 r. zajął drugie miejsce
w regatach o Puchar Księżniczki Zofii. W 2017 r. zdobył złoty
medal w Pucharze Świata w Gamagori w Japonii w konkurencji
RS:X. W 2017 i 2018 r. wygrał prestiżowe regaty o Puchar
Księżniczki Zofii (Trofeo Princesa Sofia) na Majorce. Mistrzowi
życzymy kolejnych sukcesów, a uczestnikom konkursu
konsekwencji w dążeniu do realizacji marzeń.
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„Finansowe dobranocki”
– mamy zwycięzców!

W konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej zwyciężyła Pani Hanna Krzyżaniak-Windyga z Warszawy. Wyróżnienie przyznano Pani Darii Golizdzie z Rawy Mazowieckiej. Gratulujemy!

O

d zarania dziejów jedną z form edukacji
najmłodszych było przekazywanie im
informacji w przystępnej formie za pomocą
obrazów, które już znają. Dobranocki i opowiadania miały wprowadzić dzieci w świat
dorosłych oraz przygotować je na pewne niebezpieczeństwa. Konkurs „Finansowe dobranocki” został zainicjowany w celu przygotowania młodszego pokolenia Polaków do życia
we współczesnym świecie przy wykorzystaniu
starej formy przekazu.
12 kwietnia 2019 r. jury dokonało oceny prac
przesłanych w ramach konkursu „Finansowe
dobranocki”. Zwycięzcą konkursu została
Pani Hanna Krzyżaniak-Windyga z Warszawy, która otrzymała nagrodę w wysokości
1500 zł. Co skłoniło Panią Hannę do udziału
w tym konkursie?
– Postanowiłam spróbować swoich sił i zwyciężyłam. Jestem dumna, bo coś dla dzieci napisałam po raz pierwszy, a to podobno trudniejsza
sztuka niż pisanie dla dorosłych. Moja dobranocka jest oparta na relacji wnuczka Janka
i babci. Ja jestem babcią, ale moja wnuczka
Larysa ma dopiero 8 miesięcy, więc nie byłam
pewna, czy uda mi dobrze wczuć w taką relację.
Praca podzielona jest na trzy części. Pierwsza
część jest zatytułowana „I ty możesz sobie sprawić prezent” i skupia się na oszczędzaniu. „Już
nie pończocha, lecz…” to druga część, w której próbuję przekazać dzieciom podstawowe
wiadomości o tym, czym zajmuje się bank.
Uczulam je na temat pożyczek – jak trzeba być
ostrożnym przy pożyczaniu pieniędzy, które
później może być trudno spłacić. Trzecia
część pracy jest zatytułowana „Wszyscy byliśmy milionerami!?”. To przewrotny tytuł, bo
wiele lat temu wskutek inflacji wszyscy zarabialiśmy miliony, tyle że były niewiele warte.
Ta część jest najtrudniejsza, ponieważ omawia
sprawy chyba nie do końca zrozumiałe nawet
dla dorosłych, jednak uznałam, że warto tę
wiedzę przekazać dzieciom. Chodzi o wartość
pieniądza, kursy walut i inflację. Wnuczek
z opowiadania w pewnym momencie mówi:
„Babciu, ty tak mądrze mówisz. Czy uczyłaś
się o tym w szkole?”. Babcia odpowiada: „To
jest wiedza, którą każdy z nas nabywa, prowadząc własny dom”, bo ekonomia państwa jest
odzwierciedleniem ekonomii domowej. Moja
INFOLINIA 801 600 100

Wyróżniona Daria Golizda nagrodę odebrała
w swojej placówce partnerskiej Kasy Stefczyka,
mieszczącej się przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 6 w Rawie Mazowieckiej

Hanna Krzyżaniak-Windyga zwyciężyła
w konkursie „Finansowe dobranocki” i odebrała
nagrodę w swojej placówce Kasy Stefczyka mieszczącej
się przy al. Solidarności 95/99 w Warszawie

praca zawiera też dużo wspomnień związanych z moją młodością i córkami. Cieszę się,
że część z nich spisałam w tej pracy. Długo się
zbierałam, aż pewien dzień przyniósł mi wenę
– usiadłam przed kartką papieru i napisałam
to w kilka godzin.
Wyróżnienie przyznano Pani Darii Golizdzie z Rawy Mazowieckiej, która otrzymała
nagrodę w wysokości 500 zł. Pani Daria
informację o konkursie znalazła na stronie
internetowej.
– Pomyślałam, że spróbuję swoich sił. Czasem piszę opowiadania, bajki czy wierszyki dla

moich dzieci, Mai i Filipa, ale piszę je „do szuflady”. Wcześniej nie odważyłam się pokazać
tego większej liczbie ludzi. Na konkurs przygotowałam „Finansową dobranockę” o dziewczynce, która od dziecka oszczędzała i pomagała innym. Zbierała drobne kwoty, dzięki
którym – gdy dorosła – otworzyła własny dom
pomocy społecznej, gdzie nadal pomaga bliźnim. To taka rymowanka z morałem.
Serdecznie gratulujemy wygranych oraz
dziękujemy pozostałym uczestnikom konkursu za zainteresowanie oraz przesłanie
prac konkursowych.
C Z AS STEFC Z YK A
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Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie
W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci informowania Klientów o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka oraz zgodnie
z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka przedstawia
informację dotyczącą działań Zarządu Kasy w kwietniu 2019 roku.

P

osiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka odbywają się regularnie, minimum raz w tygodniu. Na posiedzenie Zarządu zapraszani są szefowie pionów, kierownicy oraz dyrektorzy działów w celu przedstawienia bieżącej sytuacji oraz
omówienia i opracowania kierunku dalszego rozwoju. Gdy zachodzi taka konieczność, zapraszani są również przedstawiciele współpracujących
spółek celem omówienia obszarów dotyczących tejże współpracy.
KWIECIEŃ 2019
W marcu posiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka odbyły się pięć razy:
– 2 kwietnia,
– 9 kwietnia,
– 17 kwietnia,
– 24 kwietnia,
– 30 kwietnia.
Przedmiotem posiedzeń było m.in.:
1. Przedstawienie aktualnych statystyk
związanych z działalnością Kasy,
głównie dotyczących wolumenu
sprzedaży z podziałem na produkty
oraz informacji na temat depozytów.
2. Omówienie bieżących spraw, w szczególności dotyczących:
a) realizowanych projektów informatycznych, związanych z rozwojem systemów wspomagających procesy sprzedażowe oraz obsługę Członków Kasy;
b) działań marketingowych i inicjatyw
z zakresu działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej oraz współdziałania w tym celu z organizacjami
społecznymi, np. dofinansowanie
przez Fundację Stefczyka:
○○ wsparcie finansowe XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie oraz XXI
Mariackich Wieczorów w Bazylice
Mariackiej w Koronowie – koncerty
odbędą się w lipcu i sierpniu 2019,
○○ dofinansowanie przygotowania pakietu edukacyjnego na temat spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – autor SKEF,
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○○ wsparcie finansowe dla 26 domów
dziecka, z którymi Fundacja Stefczyka
współpracuje od lat;
c) sytuacji w placówkach sprzedażowych
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego budowania i umacniania więzi
członkowskiej, a także jeszcze lepszego reagowania na potrzeby Członków Kasy.
○○ W związku ze zmianą Ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie nadawania i oznaczania unikatowym identyfikatorem
rachunków prowadzonych przez
Kasę Stefczyka jako dostawcy usług
płatniczych z dniem 1 maja 2019 r.
zmianie uległy numery rachunków.
Kasa Stefczyka przygotowała specjalne
komunikaty dla Członków oraz aktualności związane z powyższym. Zmienione numery to numery rachunków
płatniczych Indywidualnego Konta
Spółdzielczego (IKS) oraz Rachunek Systematycznego Oszczędzania
„Książeczka” (KSO), a także numer
rachunku lokaty i numer rachunku
pożyczkowego/kredytowego przeznaczonego do wcześniejszej spłaty.
○○ Ogłoszenie konkursu „Dobre, nasze…
Polskie!” polegającego na pokazaniu
lub napisaniu powyższego poprzez
prezentację w kreatywny sposób życzeń wielkanocnych charakterystycznych dla danego regionu.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
DDzatwierdzenia jednolitych wzorów
druków m.in. dotyczących:
– zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

–

Optimum Max (uszkodzenie ciała, pobyt w szpitalu),
zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia
Optimum Max (zgon, zgon w następstwie wypadku, osierocenie dziecka,
urodzenie się dziecka),
przetwarzania danych osobowych
przez SKOK i BIK,
umowy przystąpienia do długu,
umowy ugody o renegocjację,
wniosku o restrukturyzację pożyczki
wypowiedzianej,
wniosku o restrukturyzację pożyczki
niewypowiedzianej,
upoważnienia dla Kasy Stefczyka do
przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową (do poinformowania pracodawcy/instytucji o nowym
numerze NRB),
informacji o nowych numerach rachunków NRB z sygnaturą,
informacji – wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej,
regulaminu świadczenia usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka
dla Członków Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka – podmiotów
instytucjonalnych,
regulaminu rachunków rozliczeniowych: Regulamin rachunków
rozliczeniowych dla podmiotów instytucjonalnych Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka,
umowy o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka
dla Członków Spółdzielczej Kasy

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

AKTUALNOŚCI
Oszczędnościowo-Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka,
– umowy kredytu inwestycyjnego dla
podmiotów instytucjonalnych,
– umowy o prowadzenie Rachunków
rozliczeniowych dla podmiotów
instytucjonalnych, z sygnaturą:
R/U/RB-IIIS/1.7
– wniosku o udzielenie pożyczki
III Sektor,
– załącznika do Umowy: IKS Senior,
IKS Classic, IKS Med, IKS Podstawowy,
IKS VIP,
– załącznika do Umowy o prowadzenie
rachunku płatniczego Indywidualnego
Konta Spółdzielczego i Umowy o prowadzenie rachunku Tandem,
– pełnomocnictwa do usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka,
– informacji dotyczącej przetwarzania
danych osobowych Pełnomocnika
Członka Kasy;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu Rachunek / Książeczka Systematycznego
Oszczędzania (KSO);
DDzatwierdzenia jednolitej formuły produktu Pożyczka Gotówkowa;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez
SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. „Indywidualne Ubezpieczenie na życie Twój Duet”;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez
SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń

na Życie S.A. „Indywidualne Ubezpieczenie na życie Twoja Linia”;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez
SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „Indywidualne Ubezpieczenie Twoja Posada”;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez
SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. „Indywidualne Ubezpieczenie na życie Twoja Promesa”;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez
SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „Indywidualne Ubezpieczenie Twój Walor”;
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
dokumentów dotyczących opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem
płatniczym;
DDzatwierdzenia zmiany wysokości
stopy oprocentowania aktywnych
rachunków lokat z oprocentowaniem
opartym o wskaźnik inflacji (CPI);
DDpozostawienie bez zmian oprocentowania rachunków IKS Classic,
IKS Deponent, IKS Med, IKS na 500,
IKS Senior, IKS VIP, IKS Zero;
DDzatwierdzenia jednolitej formuły produktu Pożyczka Gotówkowa;
DDzatwierdzenia dokumentacji i procedur regulujących pracę w Kasie
Stefczyka, m.in.: PR02.04/03 Obsługa
zapytań o Raport Kredytowy BIK

i Bankowy Raport BIK Przedsiębiorca
– wyd. VI, PR02.04.04/01 Instrukcja
Obsługi Kasowej w placówkach partnerskich SKOK Stefczyka – wyd. IX,
PR02.04.01/04 Procedura udzielania
pożyczek/kredytów w placówkach
Kasy w SKOK im. Franciszka Stefczyka
– wyd. XXIII, PR18/01 Procedura rozpatrywania reklamacji, niezgodności
i wniosków/dyspozycji w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka – wyd. VIII;
DDotwarcia nowej placówki w Zgierzu
przy ul. 1 Maja 30/40.

Weź udział w nowym konkursie
Dobre, nasze… POLSKIE
Kasa Stefczyka ogłosiła nową zabawę dla Czytelników „Czasu
Stefczyka”. Można wykazać się w niej kreatywnością oraz zdobyć
ciekawe nagrody. Zabawa nawiązuje do polskości, patriotyzmu,
regionalizmu, bo to, co polskie, jest dobre! Jeżeli masz pomysł,
jak to pokazać, napisać – weź udział w naszym konkursie.

„D

obre, nasze… POLSKIE” to konkurs,
w którym każdy może pokazać swoje
przywiązanie do Polski. Wystarczy w dowolnej
formie przedstawić, czym jest dla nas polska
tradycja, historia, kultura, jak postrzegamy
i chcemy promować swoje regiony, małe ojczyzny. Wystarczy wykazać się kreatywnością –
zwycięzcy otrzymają miłe upominki.
Poszczególne edycje konkursu są ogłaszane
w kolejnych numerach „Czasu Stefczyka”.
W obecnej, trzeciej edycji zachęcamy do propagowania naszej, polskiej kuchni. W każdym
INFOLINIA 801 600 100

z regionów naszego kraju jego
mieszkańcy mają nieco inne upodobania kulinarne. Warto je przybliżyć
wszystkim Polakom, by również
mogli cieszyć się pysznymi smakami. Dlatego tym razem zadanie
konkursowe polega na przysłaniu
przepisu na potrawę z wykorzystaniem polskich letnich warzyw i owoców.
Należy tylko pamiętać, by wypełnić odpowiedni formularz, który znajduje się na str. 35,
gdzie znajdują się szczegóły konkursu.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.
Następnych jego edycji należy szukać w kolejnych wydaniach „Czasu Stefczyka”, które będą
ogłaszane do końca 2019 r.
C Z AS STEFC Z YK A 9
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Pożyczka Gotówkowa
Nastanie pierwszego letniego miesiąca to nie tylko zwiastun zbliżającej się laby, ale
także zapowiedź większych wydatków. Nasze portfele często nie są w stanie ponieść
wakacyjnych kosztów podczas wypoczynku w Polsce, nie mówiąc już o wyjazdach
zagranicznych. A realizacja innych planów? Nowy samochód, remont czy wymiana
mebli? Kasa Stefczyka ma na to radę – jest nią Pożyczka Gotówkowa.

K

lienci Kasy Stefczyka mogą spokojnie planować nie tylko wakacyjne wyjazdy – nawet do egzotycznych
krajów, ale także inne wydatki. Kasa
bowiem proponuje na każdy indywidualnie obrany cel Pożyczkę Gotówkową
(RRSO: 15,37%). Ta oferta umożliwia
szybkie otrzymanie nawet wysokich
kwot na dowolny cel. Zakup samochodu? Nowy sprzęt AGD? Odkładany
przez lata wyjazd? Teraz to wszystko
może stać się rzeczywistością. I to
szybko.
Pożyczkę Gotówkową można przeznaczyć zarówno na finansowanie
drobnych wydatków, np. 1000 zł,
ale także większych przedsięwzięć

– można ją otrzymać nawet w kwocie
200 tys. zł. Oferta ta zapewnia także
przyjazne warunki spłaty rat. Należy
do nich możliwość ustalenia dnia spłaty
miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu
wynagrodzenia. Ponadto Kasa proponuje elastyczny okres kredytowania,
który może zamknąć się nawet w 120
miesiącach. Ważna jest także możliwość skorzystania z wakacji kredytowych po spełnieniu określonych warunków, a także szybka decyzja kredytowa.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) Pożyczki Gotówkowej
wynosi 15,37%.

Pożyczka Gotówkowa

W Kasie Stefczyka można otrzymać Pożyczkę
Gotówkową, która umożliwi nam realizację
planów. Oto jej zalety:
○○ raty rozłożone na dogodny okres – nawet na
10 lat
○○ możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej
raty
○○ wstępna informacja kredytowa nawet
w 15 minut!
○○ wypłata środków nawet w ciągu jednego dnia
○○ możliwość skorzystania z wakacji kredytowych po spełnieniu określonych warunków

Odkryj ją już dziś!

RRSO: 15,37%
kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.
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Poleć Nas!
Trwa promocja, dzięki której Klienci Kasy Stefczyka mogą zyskać nawet 500 zł –
to już IV edycja tego cieszącego się dużym zainteresowaniem programu. Zasady
są proste – trzeba zachęcić swoich znajomych, przyjaciół czy członków rodziny do
skorzystania z oferty Kasy Stefczyka.

J

ak wziąć udział w Promocji „Poleć Nas!”
Edycja IV? Przede wszystkim Członek Kasy
powinien zgłosić swój udział w placówce Kasy
albo poprzez dedykowaną stronę internetową
www.kasastefczyka.pl/konkursy/polecnas
i wypełnić prosty formularz. Należy w nim
podać numer członkowski, trzy ostatnie cyfry
PESEL i aktualny numer telefonu komórkowego oraz spełnić pozostałe warunki określone
w regulaminie promocji. Po dokonaniu rejestracji uczestnik promocji otrzyma kod polecający.
Kod polecający należy przekazać osobie,
którą Klient chce zachęcić do skorzystania z oferty Kasy. Można to zrobić
mailem, SMS-em, przez portal społecznościowy Facebook lub wręczając polecanemu otrzymany
wydruk.
Aby polecenie było skuteczne,
osoba polecona musi zapisać
się do Kasy Stefczyka, założyć
rachunek płatniczy IKS i przekazać otrzymany kod polecający, a następnie spełnić
jeden z następujących
warunków:

INFOLINIA 801 600 100

● zaciągnąć pożyczkę konsumencką lub kredyt
hipoteczny w kwocie minimum 1000 zł*,
● zapewnić na rachunek płatniczy IKS wpływy
(polecenia przelewów) z rachunków innych
niż rachunek własny prowadzony w Kasie
w łącznej kwocie minimum 200 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy**,
● założyć lokatę lub Rachunek Oszczędnościowy KSO z wpłatą minimum
5000 zł w terminie 30 dni od nabycia
członkostwa***.
Po spełnieniu warunków Promocji
„Poleć Nas!” Edycja IV Klient
Kasy polecający jej ofertę
zostanie wynagrodzony
kwotą 50 zł, która
zostanie przelana na
jego rachunek płatniczy IKS. Za maksymalnie 10 skutecznych
poleceń otrzymać
można więc łącznie
nawet 500 zł!
Za polecenie jednej
osoby osoba polecająca może otrzymać
tylko jedną nagrodę

(50 zł), niezależnie od liczby zawartych przez
poleconego z Kasą umów o świadczenie usług.
Promocja „Poleć Nas!” Edycja IV, skierowana
do pełnoletnich Klientów Kasy, obowiązująca
od 2.01.2019 r., została przedłużona do
31.12.2019 r. Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w placówkach Kasy oraz na
www.kasastefczyka.pl. Decyzja kredytowa
zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej.
* Zawarcie pierwszej po nabyciu członkostwa umowy pożyczki z Kasą w kwocie
minimum 1000 zł w terminie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia członkostwa i nieodstąpienie od tej umowy
pożyczki.
** Comiesięczne wpływy na rachunek płatniczy IKS na łączną kwotę minimum 200 zł
miesięcznie przez okres 3 miesięcy (polecenia przelewów z rachunków innych
niż rachunek własny Członka w Kasie)
z zastrzeżeniem, że pierwszy wpływ na
łączną kwotę co najmniej 200 zł w terminie nie późniejszym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zapisania się (przyjęcia
w poczet Członków) do Kasy.
*** Zawarcie umowy dowolnej lokaty (lokat)
będącej (będących) w ofercie
Kasy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od
nabycia członkostwa
lub/i zawarcie umowy
o prowadzenie
rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania „Książeczka”
(dalej: KSO) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia
członkostwa i wpłata
na tę lokatę lub/i KSO
łącznej kwoty w wysokości
5000 zł i utrzymanie tej kwoty
przez okres 30 dni na dowolnym
rachunku Członka w Kasie.
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Usługa bankowości
elektronicznej Kasy Stefczyka
Kasa Stefczyka nieustannie modyfikuje swoją ofertę, tak by jej Klienci mieli coraz łatwiejszy
i wygodniejszy dostęp do proponowanych produktów i usług. Tak jest w przypadku bankowości
elektronicznej. Teraz proponujemy jeszcze łatwiejsze logowanie i więcej możliwości.
d 1 czerwca do usługi bankowości
elektronicznej, dotychczas znanej jako e-skok, można zalogować się
bezpośrednio ze strony internetowej
www.kasastefczyka.pl. Teraz wszystko
w jednym miejscu – informacje o Kasie,
jej produktach i usługach oraz możliwość zalogowania się do własnego
rachunku płatniczego IKS.
Bankowość elektroniczna Kasy Stefczyka to nowoczesna usługa internetowa dająca m.in. szybki dostęp do
rachunku płatniczego, pozwalająca na
podgląd salda pożyczkowego czy otworzenie wybranej lokaty. Teraz dostępna
jest także nowa funkcja – możliwość
obliczenia raty pożyczki. Dzięki niej,
po wyborze odpowiedniej kwoty

i okresu kredytowania, można otrzymać orientacyjną wysokość miesięcznej raty pożyczki. Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje, wystarczy na
stronie wybrać opcję „prośba o kontakt”, wpisać nr telefonu i oczekiwaną
kwotę pożyczki, a konsultant skontaktuje się i przedstawi odpowiednio
dobraną propozycję.
Jeżeli nie korzystasz jeszcze z bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka,
aktywuj tę usługę i przekonaj się, jak
jest wygodna i praktyczna. Przyjdź
do placówki Kasy Stefczyka i podpisz
umowę na świadczenie usługi bankowości elektronicznej.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Ważna informacja
Z dniem 1 maja 2019 r. nastąpiła
zmiana wszystkich numerów
rachunków w Kasie Stefczyka
Daty, o których należy pamiętać
1.05.2019 r.

8.02.2020 r.

od tej daty funkcjonują
nowe numery rachunków,
na które należy realizować
wpłaty
do tej daty wpłaty dokonane
na dotychczasowe
numery rachunków będą
przekierowywane na nowe
numery rachunków

FOT. PL.123RF.COM
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WAŻNE!
O zmianie numeru rachunku płatniczego należy
poinformować wszystkie podmioty, osoby fizyczne,
które przelewają środki na Państwa konto,
a w szczególności:
• pracodawcę
• organy wypłacające świadczenie emerytalne/
rentowe
• urząd skarbowy
• inny bank lub Kasę, jeśli posiadają w nich Państwo
zdefiniowane zlecenie stałe do Kasy Stefczyka
• w zależności od swojej sytuacji należy powiadomić
również: miejski ośrodek pomocy społecznej, urząd
gminy, urząd miasta, najemcę mieszkania, pomoc
socjalną, uczelnię przesyłającą stypendium,
towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie,
towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp.
W przypadku pytań zapraszamy do najbliższej placówki
Kasy Stefczyka lub prosimy o kontakt pod numerem
infolinii 801 600 100.

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
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Na urlop
z ubezpieczeniem

Wakacje zbliżają się dużymi krokami. Przed nami planowane i spontaniczne wyjazdy,
podczas których mamy zamiar porządnie wypocząć od codzienności. Rozjeżdżamy
się po całym świecie, jednak musimy pamiętać o zagrożeniach, jakie na nas czyhają.
Los nie zawsze jest łaskawy, dlatego oprócz biletów musimy pamiętać o wykupieniu
odpowiedniego ubezpieczenia.
akacje to czas beztroski i niestety często nie chcemy hamować naszej spontaniczności zdrowym rozsądkiem. Nawet jeżeli
podczas wypoczynku, szczególnie nad wodą
czy w górach, czuwamy nad bezpieczeństwem
swoim i naszych bliskich, to los potrafi spłatać nam figla. Szczególnie podczas urlopu za
granicą jesteśmy narażeni na wysokie koszty,
np. kiedy rozchoruje się dziecko i potrzebna
jest wizyta lekarza. Jednak opłaty rosną do
tysięcy, a nawet dziesiątek tysięcy euro – jeżeli
konieczne będzie skorzystanie z transportu
medycznego bądź pozostanie w szpitalu,
np. po kontuzji nogi, która przytrafiła się podczas zwiedzania Akropolu. W takich sytuacjach
posiadanie ubezpieczenia turystycznego jest
niezbędne, bo to z niego pokrywane są wszelkie
koszty związane z pomocą medyczną. Jak ważne
i pomocne są ubezpieczenia podróżne, świadczą
także dane Polskiej Izby Ubezpieczeń – w 2016 r.
ubezpieczyciele wypłacili z polis turystycznych
170 mln zł na pokrycie kosztów leczenia czy
powrotu do kraju.
Ku przestrodze warto pamiętać historię
polskiego turysty, który spacerując po płytkiej
wodzie na australijskim wybrzeżu oceanu,
został uderzony silną falą. W efekcie doznał
poważnego urazu kręgosłupa. Konieczna więc
była hospitalizacja, a następnie zorganizowanie
transportu medycznego do kraju, którego koszt
wyniósł ponad 300 tys. zł. Dlatego przed wyjazdem na upragniony urlop najlepiej wykazać się
zdrowym rozsądkiem i wykupić odpowiednią
polisę ubezpieczeniową.
Wybierając się na zagraniczny wypoczynek, warto skorzystać z ubezpieczenia
podróżnego w SALTUS Ubezpieczenia.
Gwarantuje ono zwrot kosztów leczenia
i transportu medycznego oraz następstw
nieszczęśliwego wypadku obejmującego
uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ponadto ubezpieczeniem objęte są
szkody wyrządzone przez ubezpieczonego
na osobie trzeciej lub jej majątku. W zakres
tej polisy wchodzi także ubezpieczenie
INFOLINIA 801 600 100
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bagażu podróżnego od zniszczenia, uszkodzenia lub jego zaginięcia. To istotne, bo choć
nie zdajemy sobie z tego sprawy, co roku linie
lotnicze gubią bagaże pasażerów o wartości
ok. 3,8 miliarda złotych.
SALTUS Ubezpieczenia do polisy podróżnej
gwarantuje także bezpłatny pakiet „Assistance w podróży”, który obejmuje organizację lub organizację wraz z pokryciem kosztów (na przykład w przypadku kradzieży lub
utraty dokumentów) transportu w związku
z koniecznością powrotu ubezpieczonego do
kraju, transportu zwłok, opóźnienia lub odwołania lotu, opóźnienia dostarczenia lub utraty
bagażu czy transportu dzieci pozostawionych
bez opieki.
Przy wyjazdach zagranicznych należy pamiętać o wykupieniu dodatkowej opcji, która rozszerza ochronę na szkody powstałe w związku
z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, np. turystyki wysokogórskiej
czy nurkowania. Jeżeli zatem mamy w grafiku

wakacyjnym zaplanowane tego rodzaju atrakcje, koniecznie trzeba skorzystać z tej opcji –
polisa turystyczna w podstawowej wersji nie
zapewnia zwrotu kosztów np. górskiej akcji
ratowniczej i transportu do szpitala, a koszt
takiej pomocy może wynieść nawet 10 000
euro.
W przypadku wakacji spędzanych w Polsce
warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie NNW.
Dzięki niemu można liczyć na wypłatę odszkodowania na powrót do zdrowia czy w przypadku śmierci. Wykupienie dodatkowych opcji
wiąże się wypłatą odszkodowania za trwałe
inwalidztwo lub uszczerbek na zdrowiu, także
w przypadku pobytu w szpitalu czy całkowitej
niezdolności do pracy.
W ubezpieczenie podróżne czy NNW
SALTUS Ubezpieczenia można zaopatrzyć
się w placówkach Kasy Stefczyka. Specjaliści od ubezpieczeń udzielą tutaj wszelkich
informacji i zapoznają z całą ofertą ubezpieczeniową. Zapraszamy.
C Z AS STEFC Z YK A 13
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Czy warto się ubezpieczyć
przed kataklizmami?
– Klimat się zmienia, co objawia się gwałtownymi zdarzeniami, które pociągają za
sobą olbrzymie straty. W skali kraju to
miliardy złotych, natomiast w skali własnych gospodarstw to niekiedy dorobek
życia – wyjaśnia Jarosław Bierecki, prezes
Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. – Najwyższy czas poważnie pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu.
Niestety meteorolodzy nie mają dla nas
dobrych prognoz na tegoroczne lato. Fale
upałów powodujące susze i groźne pożaJarosław Bierecki, prezes FWUW
ry, potężne huragany i burze – to czeka
nas w tym roku, który może być jednym z najgorętszych w całej historii
pomiarów meteorologicznych. Eksperci podkreślają, że przyczyniają się
do tego naturalne zmiany klimatu wywołane zjawiskiem El Nino, jak
również globalne ocieplenie, którego sprawcą jest człowiek. Można z tymi
przyczynami dyskutować, ale dane mówią same za siebie – Ministerstwo
Rolnictwa podało, że straty spowodowane przez suszę w ubiegłym roku
wyniosły ok. 3,6 mld zł. Klęska dotknęła 130 tys. gospodarstw i zniszczyła

3,5 mln hektarów upraw. W 2017 roku nawałnica, która przeszła nad
Pomorzem, zabiła 5 osób, zostało zniszczonych ponad 26 tys. hektarów
lasów i około 6,6 miliona drzew zostało połamanych. Należy więc poważnie potraktować ostrzeżenia ekspertów i zabezpieczyć się, a przynajmniej
zadbać o zminimalizowanie kosztów ewentualnych strat.
– Szkody wyrządzone przez kataklizmy są coraz wyższe, ale niestety
drożeją też koszty polis ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe korygują je właśnie ze względu na zmiany w klimacie – przyznaje Jarosław Bierecki, prezes FWUW. – To oznacza, że rolnicy często
wolą zaryzykować niż płacić wysokie koszty polis. To nie jest rozsądne.
Lepiej poszukać alternatywnych rozwiązań niż mieć nadzieję, że w tym
roku uprawy dadzą zysk i nie zostaną zniszczone na przykład przez
nawałnice. Dobrym rozwiązaniem jest oferta TUW-ów lub założenie
własnego związku wzajemności członkowskiej, w którym jego członkowie, również rolnicy, mogą mieć duży wpływ na tworzenie oferty
ubezpieczeniowej, w tym na jej zakres, a także cenę. Założenie takiego
związku dla grupy rolników nie jest skomplikowane, a przede wszystkim wcale nie musi przerastać ich możliwości finansowych. Zawsze
mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych – wyjaśnia Jarosław Bierecki.

Wakacje
z Kasą
Weź Pożyczkę na Nowe

i zrealizuj swoje wakacyjne plany już dziś!
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania:

15,56%

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
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W ubiegłym roku lato przyniosło wysokie temperatury, susze i pożary, dwa lata
temu dotknęły nas nawałnice. A co nas czeka w tym roku?

PUBLICYSTYKA

Donald Tusk – „człowiek demolka”
to dziś żaden europejski mąż
stanu, a wielki pusty balon,
z którego zeszło powietrze
Choć były premier Donald Tusk, dziś przewodniczący RE, zawsze grał przeciwko Polsce, to na
szczęście przestaje być graczem wagi ciężkiej. Po ostatnich wystąpieniach na uniwersytetach
w Warszawie i Poznaniu wyraźnie widać, że to pusty balon, nadmuchany przez Niemców, GW
i TVN do rozmiarów sterowca Hindenburg, i pewnie tak też zakończy swą wielką misję dziejową.
onald Tusk nie tyle, jak pisze GW, „wpuszcza tlen i wnosi polityczną
refleksję ponad taplaninę w błocie”, ile właśnie wpuszcza jad i toksyczny powiew, a niektórzy twierdzą, że wręcz odór siarki, za każdym
razem, gdy pojawia się w Polsce czy gdy się o Polsce wypowiada. Cała
Polska widziała, jak z uśmiechem na ustach „taplał się w błocie” na UW
wraz ze swym dobrym znajomym Jażdżewskim. Oczywiście, że były premier powinien jak najszybciej wrócić do Polski, ale głównie na ławę oskarżonych m.in. za sprawę tragedii smoleńskiej, Amber Gold, prywatyzacji
Ciechu SA czy wyprzedaży polskiego majątku narodowego za bezcen, bo
to, że dla Donalda Tuska „polskość to nienormalność”, a przyjmowanie
niemieckich czy zagranicznych nagród za konfrontowanie się z własnym
narodem, czyli mówiąc po ludzku – szkodzenie Polsce i Polakom to dla
niego „normalność”, to już wiemy doskonale. To czysta ojkofobia, czyli
wrogość do własnej ojczyzny, wspólnoty, religii i kultury oraz tradycyjnych wartości.
Nie jest to już ten przysłowiowy Mesjasz, na którego tak liczył Sławku
Nowaku. Dziś wyzwanie rzucił mu nawet tak pogardliwie oceniany przez
byłego premiera Grzegorz Schetyna, którego Tusk nazywał Shrekiem.
Ostatnie publiczne występy przewodniczącego RE okazują się coraz
bardziej puste co do treści, defensywne i bezradne i coraz bardziej
pełne jadu, a czasami wręcz absurdalne. Ostatnie zaś „wykłady” wydu-

Donald Tusk nie tyle, jak pisze GW,
„wpuszcza tlen i wnosi polityczną
refleksję ponad taplaninę w błocie”,
ile właśnie wpuszcza jad i toksyczny
powiew, a niektórzy twierdzą,
że wręcz odór siarki, za każdym
razem, gdy pojawia się w Polsce
czy gdy się o Polsce wypowiada.
kane z kartki ukazują nie tylko wielką pustkę intelektualną i etyczną
zapaść, co nie jest niczym nowym w jego wydaniu, ale co zastanawiające – utratę ostatnich atutów, jakie Donald Tusk posiadał do tej pory,
takich jak: buta, bezczelność, skrajna hipokryzja, wyjątkowa zdolność
do manipulacji, jątrzenie, prowokacja, a zwłaszcza pewność siebie, która
INFOLINIA 801 600 100
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najwyraźniej go opuszcza. Tak jakby już wiedział, że tym razem Niemcy
i Malta na niego już nie postawią, a Mutter Angela do serca nie przytuli,
bo pokładanych w nim nadziei przez najbardziej antypolskie środowiska
w Europie na nasze szczęście nie spełnił. To już nie „Słońce Peru”, żaden
„Król Europy”, „Mesjasz”, ale piłkarz 5-ligowego zespołu Oberligii, który
nikogo nie przeraża, raczej śmieszy i żenuje, gdy sam mówi o targowicy
czy że „gospodarka nie jest dziś najważniejsza, ale liczy się uśmiech”.
To przecież właśnie Tusk, były polski premier, dawał pierwsze sygnały
do ataków na Polskę, nie tylko w sprawie art. 7, a jego antypolonizm był
i jest na tyle szokujący, by „spać spokojnie”. I chociaż ich człowiek w Warszawie zawiódł, to jeszcze kąsa i jeszcze szkodzi Polsce i Polakom, ale
to już żaden mąż stanu, sprawny polityk szachujący innych czy intelektualista, który miał przeprowadzić PO i KE przez pustynię kolejnych lat
w opozycji. Jesteśmy świadkami, jak z tego wielkiego politycznego balona
jego mocodawcy pomału spuszczają powietrze. Nawet w sprawie szparagów nic już niemieckim bauerom nie pomoże, bo jest 500 plus. Donald
Tusk to nie tylko zwyczajnie zły człowiek, ale wielki szkodnik polskiej
sprawy, a zarazem „Człowiek Roku” – GW. Jaka gazeta, taki „człowiek”.
Źródło: wPolityce.pl
Janusz Szewczak

Prawnik, specjalista z zakresu finansów, prawa finansowego,
bankowości i makroekonomii, a także analityk gospodarczy
i znany publicysta ekonomiczny. Był ekspertem i doradcą
sejmowych komisji śledczych do spraw prywatyzacji PZU oraz
prywatyzacji banków. Nieugięty krytyk procesu prywatyzacji
systemu bankowego w Polsce.
Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej.
Autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących procesów
gospodarczych i przekształceń własnościowych. Były główny
ekonomista SKOK-ów, obecnie poseł na Sejm RP.
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Byli ambasadorowie w imię tak
bardzo przez nich postulowanej
polskiej racji stanu mogliby
przynajmniej zamilczeć
Po niedawnej napaści na ambasadora Polski w Izraelu Marka
Magierowskiego w mediach pojawił się kuriozalny list. W liście
podpisanym przez grono byłych ambasadorów czytamy, że nagłośnienie incydentu jest szkodliwe dla polskiej racji stanu, że
Polska – mówiąc krótko – powinna siedzieć cicho i udawać, że nic
się nie stało.

P

Wielu z nas zastanawia
się, czemu polskie
interesy w świecie były
przez wiele lat tak
słabo reprezentowane,
dlaczego nasz głos
w wielu ważnych
sprawach był tak cichy.
Myślę, że list byłych
ambasadorów może być
tu jakąś odpowiedzią.
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omijam już fakt, że byłym ambasadorom
umknął fakt, że mieliśmy – być może – do
czynienia z prowokacją (napastnik tłumaczył,
że poczuł się obrażony, gdy pracownik ochrony
ambasady nazwał go Żydem, szkopuł w tym, że
słowo „Żyd” brzmi obraźliwie jedynie w języku
rosyjskim) i że tych prowokacji w ostatnim czasie po stronie izraelskiej zrobiło się niepokojąco dużo. Nie zauważyli tego, bo – jak można
domniemywać – głównym motywem ich listu
było zaszkodzenie znienawidzonej „pisowskiej” (bo przecież nie polskiej, prawda?) władzy. Jakby tego było mało, byli ambasadorowie,
gromiąc „reżim” za to, że ośmielił się stanąć
w obronie przedstawiciela Polski, najwyraźniej
nie zadali sobie trudu, aby sprawdzić kolejność

rzeczy i dlatego nie dostrzegli nawet, że o incydencie jako pierwsze poinformowały izraelskie
media.
Byli panowie ambasadorowie w swoim liście
piszą:
„Podjęto decyzje o podniesieniu incydentu
do rangi konfliktu z państwem, które jeszcze
niedawno uznawane było za przyjazne, sojusznicze, a nawet strategiczne dla interesów Polski. Kiedy głos zabierają głowa państwa i szef
rządu, wydarzenie przybiera rozmiary konfliktu
międzypaństwowego”.
Po pierwsze konflikt międzypaństwowy Polski
z Izraelem jest faktem i bynajmniej nie nagłośnienie tego incydentu go spowodowało. Po drugie,
byli panowie ambasadorowie w imię tak bardzo

przez nich postulowanej polskiej racji stanu
mogliby przynajmniej zamilczeć.
Wielu z nas zastanawia się, czemu polskie
interesy w świecie były przez wiele lat tak słabo
reprezentowane, dlaczego nasz głos w wielu ważnych sprawach był tak cichy. Myślę, że list byłych
ambasadorów może być tu jakąś odpowiedzią.
Źródło: wPolityce.pl
Konrad Kołodziejski

Publicysta tygodnika „Sieci”
i portalu wPolityce.pl. Wcześniej pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku”, „Życiu”
oraz w „Nowym Państwie”.
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Polska jest jednak silnym
krajem, skoro wytrzymała
rządy takich premierów
W połowie maja przed komisją śledczą ds. VAT zeznawała Ewa Kopacz, poseł
pięciu kadencji, minister zdrowia w latach 2007–2011, marszałek Sejmu
w latach 2011–2014, wreszcie premier w latach 2014–2015.
ożna było się spodziewać, że osoba pełniąca przez tyle lat tak ważne funkcje
publiczne, z kierowaniem przez ponad rok
Radą Ministrów, zaprezentuje się przed sejmową komisją w godny sposób. Niestety wielogodzinne przesłuchanie zamieniało długie
minuty w utarczki słowne, podczas których
była premier straszyła członków komisji
z Prawa i Sprawiedliwości, że po jesiennych
wyborach to oni będą przesłuchiwani przez
komisje, generalnie nie odpowiadała na pytania i nieustannie oskarżała obecny rząd. Co
więcej, była premier cały czas podkreślała,
że jej przesłuchanie ma charakter polityczny
i jednocześnie sama mówiła o wyborach do
Parlamentu Europejskiego i atakowała Prawo
i Sprawiedliwość.
Do pełnej kompromitacji Ewy Kopacz doszło
jednak dopiero wtedy, kiedy przewodniczącemu komisji Marcinowi Horale i wiceprzewodniczącemu Kazimierzowi Smolińskiemu
udało się ją skłonić do odpowiedzi na pytania
dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Kopacz była przygotowana do pochwalenia się
wprowadzeniem tego rozwiązania przez jej
rząd (rzeczywiście jej rząd wprowadził JPK tuż
przed oddaniem przez Platformę i PSL władzy),
w związku z tym mówiła cały czas o sukcesie.
Najpierw byłej premier wytknięto, że JPK
zostało wprowadzone z dwuletnim opóźnieniem, a później wykazano, że w wersji przyjętej
przez jej rząd i tak nie miało to żadnego pozytywnego znaczenia dla uszczelnienia systemu
poboru podatku VAT. Premier Kopacz jednak
twierdziła z uporem godnym lepszej sprawy,
że JPK przyczynił do zwiększenia skuteczności
kontroli VAT-owskich i że rząd Prawa i Sprawiedliwości na tym właśnie jej rozwiązaniu odniósł
sukces w uszczelnieniu systemu podatkowego.
Posłowie Horała i Smoliński próbowali
wytłumaczyć byłej premier, że rozwiązanie,
jakie przyjął jej rząd, polegało na tym, że tzw.
Jednolity Plik Kontrolny wprawdzie powodował
gromadzenie u podatników wszystkich danych
dotyczących ich transakcji sprzedaży i zakupów, tyle tylko, że wszystkie te informacje były
przechowywane u przedsiębiorców.
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Dopiero nowelizacja ustawy przez rząd Prawa
i Sprawiedliwości i wprowadzenie konieczności
przekazywania JPK do administracji skarbowej
pod koniec każdego miesiąca spowodowała,
że informacje te są sprawdzane przy pomocy
odpowiednich algorytmów, a podejrzane transakcje natychmiast wyłapywane i do tych przedsiębiorców kierowane są kontrole.
Niestety mimo wielkich wysiłków edukacyjnych obydwu posłów była premier nie dała
się przekonać i do końca twierdziła, że to jej
rząd wprowadził innowacyjne i co więcej –
skuteczne narzędzie uszczelnienia systemu
poboru podatku VAT.
Podobnie przebiegało przesłuchanie w sprawie innego wątku dotyczącego nielegalnego
obrotu paliwami, czyli funkcjonowania mafii
paliwowych. Premier Kopacz twierdziła, „że
minister Szczurek na pewno nie pozostawiłby
takiego problemu bez reakcji”. Na pytanie posła
Smolińskiego, jak zareagowała na dramatyczne

pisma z Polskiej Izby Paliw Płynnych, która
informowała o skali przemytu paliw i miliardowych stratach budżetu państwa, stwierdziła, że
otrzymywała setki różnych pism i w związku
z tym akurat tych nie pamięta.
Poseł zwracał uwagę, że premier powinien
pamiętać informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł o miliardowych stratach budżetu,
na co stwierdziła, że zapewne skutecznie zajął
się tym minister Szczurek.
Jak podsumował te zeznania przewodniczący
Horała, albo była premier nie ma wiedzy, bo
była figurantką, albo ma świadomość, że jednak stało się coś złego i może za to odpowiadać
karnie i dlatego woli nie pamiętać, albo przerzuca odpowiedzialność na ministra finansów
Mateusza Szczurka.
W każdym razie Polska jest jednak bardzo silnym krajem, skoro przetrzymała rządy takich
premierów jak Ewa Kopacz.
Źródło: wPolityce.pl

Zbigniew Kuźmiuk

Dr nauk ekonomicznych, poseł na Sejm RP obecnej kadencji,
poseł do PE w latach 2004-2009 i od roku 2014, wcześniej marszałek województwa
mazowieckiego, radny województwa mazowieckiego, minister-szef Rządowego Centrum
Studiów Strategicznych, wojewoda radomski, nauczyciel akademicki Politechniki
Radomskiej, promotor wielu prac magisterskich i licencjackich.
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Zanim nastąpi potop
Coraz więcej osób z niepewnością szuka konkretnej odpowiedzi na odwieczne
pytanie: czy żyjemy w czasach nadzwyczajnie ostatecznych? Czy właśnie –
nieomal na naszych oczach – kończy się nasz polski świat? Tak zwykle się
dzieje, gdy wokół jest coraz więcej zgiełku, a coraz mniej informacji.

P

romocja zboczeń, coraz bardziej zajadłe ataki na Kościół katolicki i święte dla
większości wartości. Tracimy zaufanie do polityków, wokół wzmaga się wrzawa związana
z żydowskimi roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Rządzący odpowiadają
co prawda twardo, ale ze strony narodowców
ciągle płyną oskarżenia o udawanie, kłamstwo,
niepodejmowanie walki w obronie polskich
interesów. To wszystko budzi lęk i zniechęcenie. Panuje coraz większy zamęt, a zatem
może – po raz kolejny – podejmę próbę uporządkowania rzeczy i pokazania gdzie, mamy
do czynienia ze sprawami naprawdę istotnymi,
a gdzie panuje jedynie propagandowa mgła.
Neomarksizm poprawnie zdefiniował swoich
głównych przeciwników. Bez rozbicia wszystkich tradycyjnych instytucji jego wizja przemiany społeczeństwa i wprowadzenia „władzy filozofów” („ekspertów i autorytetów”),
bez przemiany tradycyjnej estetyki opartej na
dostępnym każdemu mechanizmie wartościującym, bez oderwania ludzi od ich naturalnej
historii i dziedzictwa, nie uda się niczego przeprowadzić, nie wzejdą owoce forsowanej dziś
(na nowo) rewolucji.
Rewolucja
Jeśli myślicie, że marksiści poniechali swoją
wiarę w rewolucyjne – a więc i związane z przemocą – zaprowadzenie swoich rządów w utopijnym „społeczeństwie szczęśliwym”, to jesteście w brzemiennym błędzie. Brzemiennym, bo
przynoszącym tragiczne skutki.
Oni zrozumieli jedynie, że za pomocą tępych
Kałmuków, matrosów z „Aurory” i wszelkiego
innego ludu z realnego „Mordoru”, nie da się
zmienić świata. Nie istnieją siły, które przemocą mogą zagnać wszystkich – na powrót – do
kołchozów i zmusić masy do poparcia sztucznych idei stanowiących woal dla konkretnych
interesów. Rewolucja polegająca na masowym
upuszczeniu krwi, jak onegdaj bywało, nie
jest dziś już możliwa. Każda bowiem większa
światowa zawierucha wywoła jedynie jądrową
hekatombę i prawdziwy koniec dotychczasowego istnienia.
Pojętni uczniowie Lwa Trockiego zaprojektowali więc zupełnie nową rewolucję – Rewolucję 2.0. Dziś realne panowanie przynosi władza nad sieciami komunikacji i przenoszenia
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informacji. Nie potrzeba wielu komisarzy, aby
opanować najbardziej newralgiczne węzły
świata. Wystarczy tylko odpowiedni zasób
pieniędzy, aby mieć ich tam, gdzie ich właśnie
potrzeba, tam, gdzie mogą kontrolować treści.
Tworzy się więc coraz bardziej zglobalizowany i homogeniczny przekaz. Panuje tylko
jedna szkoła rozumienia świata. Rewolucja
się uda, jeśli nowi architekci osiągną znaczące panowanie we wszystkich dziedzinach
ludzkiej aktywności, a że ta aktywność coraz
mocniej przenosi się do informatycznych sieci
neuronowych, należy mieć władzę nad punktami kontrolnymi tej sieci. Za pomocą sieci
przekazu muszą opanować język i narzucić
ludziom nowe znaczenia i nowe rozumienia
odwiecznych sytuacji. Ciągle pozorują demokrację, ale przecież w istocie są totalitarystami
najczystszej wody. Mało inteligentni politycy
Koalicji Europejskiej nie potrafią nawet utrzymać języka za zębami i wprost mówią o tym,
że swoje plany muszą dawkować stopniowo,

którą traktują jak bezkształtną masę złożoną
z ludzi mniejszej przydatności i wartości).
Dziś nie jest istotne, do jakiej partii politycznej należą… Oni są w każdej partii i w większości redakcji, pilnują, aby nic nie wymknęło się
spod rewolucyjnej kontroli. Co ciekawe, tym
razem mają znaczną przewagę finansową nad
swoimi przeciwnikami. Zbiega się to oczywiście z przekonaniem kręgów elity finansowej,
że właśnie rewolucja może zapewnić im niewzruszalną pozycję światowej arystokracji. Ta
rewolucja bowiem opiera się na założeniu, że
jeśli zmienimy język tradycji, to świat pozostanie własnością tych, którzy nadają mu materialny impet.
Reduty obrony
Pomimo wielkiej przewagi finansowej i technologicznej napastników nie jesteśmy bezbronni.
Musimy jednak pamiętać, że tylko pozostanie
nieczułym na syrenie śpiewy rewolucji pozwoli
nam ocaleć i zwyciężyć.

Musimy obronić nasz język, nasze wartości
i naszą tradycję. Tylko tyle… Czyżby
takie zadanie przerastało możliwości
pokolenia, które reprezentujemy?
aby nie wywołać w społeczeństwie szoku i aby
„prowincja” ich nie przegoniła.
Postępowcy są też rasistami ideowymi, którzy wyznawców wszelkich innych poglądów
chcą sprowadzić do kategorii podludzi i poddać
efektywnej eksterminacji.
Rewolucjoniści się nie zmieniają, zmieniają
się jedynie ich metody. Nie zmienia się także
ich przeświadczenie o własnej wyższości
i konieczności poświęcenia części ludzkości
dla realizacji własnych planów. Dzisiejsi rewolucjoniści starannie ukryli się w garniturach
demokratów (w rzeczywistości nieograniczenie tą demokracją pogardzają) i egalitarystów
(realnie żywią przeświadczenie o własnej predestynacji i pogardę dla reszty społeczeństwa,

Broni nas religia katolicka – to bowiem jedyny
system wartości i zbiorowego natchnienia,
który stawia przed człowiekiem wymóg bycia
wolnym. I właśnie wolność – pojmowana jako
równowaga etyczno-poznawcza – jest najbardziej zwalczanym przez rewolucjonistów
objawem oporu. Nie może zatem dziwić, że
przygotowany jest scenariusz rozbicia Kościoła
i zepchnięcia go na margines społecznej świadomości. Stąd biorą się seryjne ataki na religijne symbole, zwyczaje i na księży jako takich.
Jeśli uda się oderwać przywiązanie Polaków
od Kościoła, to zostanie powtórzony ten sam
eksperyment, który powiódł się w większości
krajów zachodniej Europy. Zeświecczone społeczeństwo kieruje się już tylko nakazami mód
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i dyktatem płynącym z globalnych przekazów.
Techniki marketingowe i kulty kreowane przez
celebrytów zastępują w nim tradycyjne normy
etyczne. Jedynym wyjściem jest zatem pozostać głuchym na nawoływania współczesności
i trwać razem z Kościołem, zwłaszcza w czasie,
gdy przychodzi na niego próba i wielu fałszywych przyjaciół zacznie gromadnie kontestować zarówno jego ideowe przesłanie, jak i samą
instytucję.
Niebezpieczeństwo nadchodzi także
z wewnątrz instytucji Kościoła. Tworzy się środowiska, które napierają na „reformy i modernizację doktryny”. W Polsce nieliczne ośrodki
„progresywnych katolików” mogą liczyć na
pieniądze firmowane przez George’a Sorosa:
„Tygodnik Powszechny”, „Więź”, „Znak” agresywnie promują pomysły, które sprawić mają,
że najpierw polski Kościół nasiąknie protestantyzmem, a potem będzie stawał się coraz
bardziej jałowy i pozbawiony sacrum. W takiej
sytuacji wierne i uparte trwanie we wsparciu
Kościoła jest także wspieraniem obrony Polski
przed rewolucjonistami.
Drugim filarem obrony jest tradycyjnie pojmowany polski patriotyzm i solidaryzm wobec
własnego narodu. Im bardziej wmawia się nam,
że jesteśmy nic nieznaczącym w świecie narodem, którego istnienie jest w zasadzie anachronizmem, tym bardziej powinniśmy szukać tego,
co nas łączy i opierać się wszelkim tendencjom
do rozmywania nas multikulturalizmem. Polski patriotyzm ciągle ma sens i swoją siłę. Co
więcej, właśnie ten patriotyzm sprawia, że
jesteśmy dla innych ciekawi i wnosimy nowe
wartości do ogólnej wspólnoty. Wolni ludzie
zawsze gdzieś mają swoje korzenie, to daje im
siłę oraz nadaje sens upartemu opieraniu się
modnym tendencjom.
Przyszłość będzie należeć do wspólnot
solidarnych wewnętrznie i nastawionych na
wzajemne wspomaganie swoich najlepszych
przedstawicieli. Nie bogactwa naturalne ani
nawet potęga demograficzna będą decydować o tym, kto zdobędzie przyszłość. O tym
zadecyduje silna ideowość, motywacja, która
za nią idzie oraz wewnętrzna spoistość. Nam –
Polakom bardzo wiele jeszcze brakuje do solidarnego spostrzegania siebie nawzajem, lata
rządów obcych, nasiana tu agentura, kodowanie zachowań antyspołecznościowych,
to wszystko jeszcze długo wielkim cieniem
będzie kładło się na funkcjonowaniu polskiego narodu. Musimy zatem sformułować
funkcjonalną, pragmatyczną definicję nowoczesnego polskiego patriotyzmu, a następnie
zaaplikować wynikające z tego wnioski do
tworzenia polskich doktryn i strategii w każdej dziedzinie.
Patriotyzm niesie dziś ogromny potencjał
antyrewolucyjny, powoduje, że zachowujemy
stare kody kulturowe oraz pierwotne znaczenie
podstawowych pojęć.
Siłą w walce z rewolucjonistami musi być
odwaga wypływająca z silnej ideowości oraz
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oddania się narodowej wspólnocie. Nie jest
oczywiście łatwo aplikować tak pojmowane –
abstrakcyjnie brzmiące – zadanie do praktycznej realności. Musimy nauczyć się czerpać
z własnych dziejów i kultury, odkrywać nowe
źródła i stale doskonalić metody edukacji młodego pokolenia Polaków.
Dziś właśnie młode pokolenie może stać się
istotnym bastionem oporu, stąd jednym z najważniejszych starć musi być walka o kształt
narodowej edukacji. Młodzi Polacy muszą być
uczeni nie tylko historii i języka ojczystego,
ale także klasycznej logiki i podstaw filozofii.
To właśnie te dziedziny budują podstawy do
wolnego spojrzenia na otaczający świat. Nie
dajmy sobie wypaczyć modelu nauczania.
Trzeba twardo trwać w oporze wobec próby
inwazji LGBT do szkół i przedszkoli. Nie wolno
dopuścić do zaśmiecania świadomości dzieci
deprawującymi treściami seksualnymi. To już
ostatni dzwonek, aby bronić nasze szkoły.
Niedawno, w Krakowie, odbyła się manifestacja zboczeńców, w której uczestniczyło kilka
tysięcy, przeważnie bardzo młodych osób. Jeszcze kilka lat temu baliby się wychodzić na ulicę,
a dziś maszerują pewni swojej siły i wsparcia

ze strony prominentnych środowisk. Niestety
dzięki bezczynności środowisk konserwatywnych noga dewiantów wstawiona w publiczne
drzwi sprawiła, że stają się one coraz mocniej
rozwarte. Gorszycieli należy strzec się szczególnie, oni bowiem wykonują najbrudniejszą
i najbardziej rozbijającą wspólnotę robotę. Często czynią to za pieniądze krajów i organizacji,
które u siebie przestrzegają norm moralności
w przestrzeni publicznej, i tępią wszystko, co
nasyłają do krajów ościennych, które chcieliby
opanować za pomocą mentalnego i moralnego
wydrążenia.
W walce, którą przyszło nam prowadzić, ufać
możemy jedynie naszej religii i własnemu zdrowemu rozsądkowi. Nie możemy przejmować
się tym, czym będą nam grozić i jakie oskarżenia przeciwko nam wytoczą. Nie musimy
wcale być modni ani budzący zachwyt. Nie
musimy imponować odnoszonymi przez nas
sukcesami, wystarczy, że zachowamy odwagę
i hart ducha, które niezbędne są do skutecznego oporu. Musimy obronić nasz język, nasze
wartości i naszą tradycję. Tylko tyle… Czyżby
takie zadanie przerastało możliwości pokolenia, które reprezentujemy?

Witold Gadowski

Reporter, autor filmów dokumentalnych, miłośnik kawy i Bałkanów. Badacz afer
i terrorystów. Wraz z Przemysławem Wojciechowskim wydał książkę „Tragarze śmierci”
ujawniającą nieznane ślady znanych terrorystów („Carlosa”, Abu Dauda, RAF).
Autor opowiadań, wierszy i piosenek oraz powieści („Wieża komunistów”,
wyd. Zysk i S-ka, 2012). Publicysta internetowy – autor bloga na wPolityce.pl.
www.gadowskiwitold.pl

C Z AS STEFC Z YK A 19

HISTORIA

Pielgrzymka,

która zmieniła świat

40 lat temu padły zdania, które odmieniły nie tylko dzieje Polski, ale i całego świata.
Na początku czerwca 1979 r., w Warszawie na placu Zwycięstwa, papież Jan Paweł II
wypowiedział prorocze słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!...
Tej ziemi!”. Istotnie tak się stało. Wkrótce „Solidarność” rozpoczęła rozsadzanie
światowego komunizmu.
łynne słowa, które padły podczas mszy na ówczesnym placu Zwycięstwa (teraz Józefa Piłsudskiego) w Warszawie, stały się wezwaniem do walki z reżimem: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem
ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam
w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!...
Tej ziemi!”. W czerwcu 1979 r. Jan Paweł II odbył pierwszą papieską
pielgrzymkę do Ojczyzny.
2 czerwca rano z Rzymu wystartował papieski samolot. O godz. 10.07
wylądował w Warszawie. We wszystkich kościołach w Polsce biją dzwony.
Jan Paweł II na znak powitania całuje ziemię. Wita go w imieniu episkopatu prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński. Z lotniska papież jedzie
odkrytym samochodem do katedry św. Jana Chrzciciela. O godz. 16 przybywa na plac Zwycięstwa. Padają pamiętne słowa, na które tłum wiernych
reaguje piętnastominutową owacją. Następnego dnia, żegnany przez tłum
młodzieży czuwającej przez całą noc pod kościołem św. Anny, odlatuje do
Gniezna. Po wylądowaniu wypowiada kolejne znamienne słowa: „Wszystkich witam i nikogo nie pomijam. Również przedstawicieli władz terenowych, służby porządkowej i milicji. Wszystkich! Królewski szczep
Piastów. Wszystkie polskie dzieci i całą młodzież”. Papież przełamuje
kordony służb porządkowych i wchodzi między tysiące pielgrzymów.
4 czerwca papieski helikopter ląduje na placu przed katedrą pod
wezwaniem Świętej Rodziny w Częstochowie. Na Jasną Górę dostaje
się nie przez bramę, ale białym trapem przerzuconym z wałów na pole
jasnogórskie. W czasie mszy papież dokonuje aktu zawierzenia Matce
Boskiej Częstochowskiej Kościoła w Polsce i na świecie, a także Polski
i całego świata. Wieczorem odmawia z wiernymi Apel Jasnogórski.
Nazajutrz fanfary jasnogórskie zwołują pierwszą tego dnia mszę św.
z udziałem Ojca Świętego. Przybyły na nią siostry zakonne z całej Polski.
Na godz. 10 prymas Wyszyński zwołał 169. Konferencję Plenarną Episkopatu Polski z udziałem papieża. Ojciec Święty spotyka się też z Radą
Naukową Episkopatu Polski. Piąty dzień pielgrzymki zaczyna się homilią
w Częstochowie do młodzieży seminaryjnej i studentów uczelni katolickich. Następnie papież spotyka się z chorymi i ich opiekunami. Tego
dnia odprawia msze św. dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia.
Zwraca się do Ślązaków: „Proszę Was tylko, żebyście krzyknęli od Was
do papieża przez te 1500 kilometrów: Szczęść Boże!”.
Potem Jan Paweł II wyrusza do Krakowa. Na ulicach gromadzą się
tłumy. Z Wawelu przyjeżdża do swej dawnej rezydencji przy ul. Franciszkańskiej 3. Pod oknem tłum młodzieży śpiewem wywołuje go do okna.
Papież przyłącza się do śpiewu. Rano Ojciec Święty wyjeżdża z Franciszkańskiej i w drodze do Oświęcimia zatrzymuje się w Kalwarii Zebrzydowskiej i rodzinnych Wadowicach. W Oświęcimiu modli się w celi
o. Maksymiliana Kolbego. Wieczorem przy Franciszkańskiej 3 młodzież
czeka na Jana Pawła II i podobnie jak poprzedniego dnia wywołuje go
śpiewem do okna.
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Następnego dnia papież przylatuje do Nowego Targu. Po mszy papieski
helikopter krąży nad Tatrami. O godz. 17 w katedrze na Wawelu papież
uroczyście zamyka Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej.
Z Wawelu Jan Paweł II przejeżdża do sanktuarium na Skałce. Tu spotyka się ze światem kultury, nauki i sztuki. Na dziedzińcu sanktuarium,
na dachach i drzewach gromadzi się młodzież. Papież odkłada kartkę
z oficjalnym przemówieniem i rozmawia z młodymi ludźmi. Ze Skałki
tłum za papieżem rusza na Franciszkańską.
Ósmy dzień pielgrzymki Ojciec Święty rozpoczął od spotkania z radą
papieskiego Wydziału Teologicznego. O godz. 10 przemawia do chorych.
Podchodzi do niepełnosprawnych na wózkach, przytula chore dzieci.
Odwiedza opactwo oo. Cystersów w Mogile – Nowej Hucie. Po południu
Ojciec Święty modli się przy grobie rodziców i brata. Potem jedzie do
kościoła Mariackiego, gdzie czekają na niego siostry zakonne. Przemawia
do przedstawicieli zagranicznych episkopatów. Przy Franciszkańskiej 3
czeka tłum rozśpiewanej młodzieży.
10 czerwca – dziewiąty dzień pielgrzymki. Na krakowskich Błoniach
papież objeżdża sektory wypełnione dwumilionową rzeszą wiernych.
W czasie homilii Ojciec Święty mówi: „Musicie być mocni mocą wiary,
nadziei i miłości”. Po powrocie na Franciszkańską papież przemawia do
dziennikarzy obsługujących pielgrzymkę – po polsku, francusku, włosku i angielsku, po czym odkrytym samochodem odjeżdża na lotnisko
w Balicach. Wzdłuż całej trasy pozdrawiają go tłumy wiernych. Na lotnisku Jan Paweł II wzruszony mówi: „Żegnam Polskę, żegnam Ojczyznę
moją”. Klęka i całuje ziemię. Ostatnim minutom na lotnisku towarzyszy
przejmująca muzyka i śpiew górali.
BARTOSZ BOGDAŃSKI
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2 czerwca 1994 – zmarł w Biskupinie Walenty Szwajcer, nauczyciel,
odkrywca szczątków prehistorycznej osady kultury łużyckiej w Biskupinie. Pierwotnie jego nazwisko
zapisywano „Schweitzer”. Urodził się
7 lutego 1907 w Piastowicach. W 1928
ukończył seminarium nauczycielskie
w Wągrowcu. Pracował w szkołach
w powiecie żnińskim – w Gorzycach,
później w Sarbinowie. Działał przy
organizacji Związku Nauczycielstwa
Polskiego. W 1932, w czasach wielkiego
kryzysu, musiał przenieść się do szkoły
w Biskupinie. W 1932 podczas spaceru
po półwyspie na Jeziorze Biskupińskim
zauważył fragmenty ceramiki i wystające z wody drewniane pale. Wiosną
pogłębiano rzekę Gąsawkę przepływającą przez jezioro, na skutek czego
poziom wody opadł o kilkadziesiąt
centymetrów, odsłaniając przedmioty. Szwajcer zaczął zbierać szczątki, by
opisać i opublikować informacje o odkryciu. Kiedy wiosną 1933 właściciel
pola ze znaleziskiem zaczął niszczyć
pale i zbierać przedmioty z brązu celem
ich sprzedaży, nauczyciel postanowił
zawiadomić władze. Kuratorium i referat kultury w starostwie nie wykazały
zainteresowania odkryciem. Szwajcer
zdobył adres prof. Józefa Kostrzewskiego, który podjął decyzję o rozpoczęciu
w tym samym roku badań. Odkryte
szczątki okazały się pozostałościami
prehistorycznego grodu z epoki brązu
należącego do tzw. kultury łużyckiej,
powstałego w VIII w. p.n.e. Obecnie
w miejscu znaleziska mieści się muzeum archeologiczne. Za odkrycie
Szwajcer otrzymał Złoty Krzyż Zasługi
z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego,
Krzyż Kawalerski oraz Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski. Jego grób
znajduje się na cmentarzu w pobliskiej
Wenecji. Źródło: wikipedia.org
Na zdjęciu: rekonstrukcja starożytnej
osady w Biskupinie
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3 czerwca 1902 – zmarł w Grodzisku Mazowieckim Adolf Dygasiński, powieściopisarz, publicysta,
pedagog, encyklopedysta, jeden
z głównych przedstawicieli naturalizmu w literaturze polskiej, uczestnik
powstania styczniowego. Urodził się
7 marca 1839 w Niegosławicach koło
Pińczowa. Od 1862 studiował językoznawstwo, przyrodę i geografię w Szkole Głównej w Warszawie. W 1863 wziął
udział w powstaniu styczniowym.
Więziony w Szczekocinach i Olkuszu.
Po upadku powstania studiował m.in.
w Pradze. Niedostatki finansowe nie
pozwoliły mu kontynuować studiów.
Podjął się pracy guwernera na dworach
ziemiańskich, był m.in. wychowawcą
polskiego malarza Jacka Malczewskiego. W latach 1871–1877 w Krakowie
prowadził pensjonat wychowawczy.
Zainicjował Bibliotekę Umiejętności
Przyrodniczych i Wydawnictwo Dzieł
Tanich. Doprowadzony do bankructwa w lipcu 1877 wyjechał do Warszawy, gdzie uczył w kilku szkołach – pod
zarzutem prowadzenia zajęć w języku
polskim odebrano mu prawo wykonywania zawodu. Jako pisarz zadebiutował w wieku 44 lat opowiadaniem „Za
krowę” w „Przeglądzie Tygodniowym”.
Był założycielem „Przeglądu Pedagogicznego”. W latach 1884–1888 współpracował z tygodnikiem „Wędrowiec”,
czasopismem „Głos” i miesięcznikiem
geograficzno-etnograficznym „Wisła”.
W latach 1890–1891 wyprawił się w podróż do Brazylii jako wysłannik „Kuriera Warszawskiego”. Powstał tam cykl
listów opisujący tragiczne losy polskich
emigrantów „za chlebem”. Pod koniec
życia osiadł w Warszawie. Został pochowany na Powązkach. Napisał 21
powieści i ponad 130 nowel. Od 1884
jego utwory ukazywały się w formie
książkowej. Cieszyły się sporym powodzeniem, były tłumaczone na rosyjski
i niemiecki. Źródło: wikipedia.org

FOT. NAC/LEON JARUMSKI

FOT. DOMENA PUBLICZNA WIKIMEDIA.ORG

FOT. NAC/GRAŻYNA RUTOWSKA

Kalendarium – czerwiec

13 czerwca 1919 – założono Centralną Bibliotekę Wojskową im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
jako Główną Naukową Książnicę
WP. Jej początki sięgają bibliotek podręcznych tworzonych przy polskich instytucjach i organizacjach wojskowych
w czasie I wojny światowej, ale trzon
księgozbioru stanowiły pozycje z Biblioteki Wojskowej Tymczasowej Rady
Stanu w Warszawie, powstałej w 1917.
Początkowo było to 5 tys. woluminów.
Liczba ta w 1939 wzrosła do 500 tys.,
co stawiało CBW na trzecim miejscu
pod względem ilości zasobów wśród
bibliotek wojskowych na świecie.
Rozrost zbiorów powodował zmiany
siedziby: najpierw mieściła się w Pałacu pod Blachą, od 1925 w gmachu Sądów Wojskowych przy pl. Saskim, a od
1927 w dawnej Szkole Podchorążych
przy Al. Ujazdowskich. Biblioteka nie
była tylko miejscem pracy naukowej
i instytucją gromadzącą zbiory, ale też
tworzącą system bibliotekarstwa wojskowego i pierwszy w kraju katalog
centralny. W jej zbiorach znajdowały
się depozyty z Biblioteki Rapperswilskiej, Archiwum Biblioteki Batignolskiej czy Archiwum Powstania Styczniowego. W 1943 Komendant Główny
AK gen. Stefan Rowecki „Grot” powierzył Marianowi Łodyńskiemu zadanie
odbudowy zbiorów CBW. Jej bogate
zasoby zostały zniszczone w 90%
w czasie obrony Warszawy, w 1939.
Kilkanaście tysięcy ocalałych książek
przewieziono do Biblioteki Ordynacji
Krasińskich przy ul. Okólnik 3, która
przetrwała powstanie warszawskie,
lecz specjalny niemiecki oddział celowo, niemal doszczętnie spalił zbiory.
Obecna spadkobierczyni przedwojennej CBW dopiero niedawno przekroczyła próg 500 tys. woluminów.
Źródło: muzhp.pl
Na zdjęciu: wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego w CBW
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Piękny umysł

i barwne życie geniusza
Nazwisko Stefana Banacha zostało na trwałe wpisane w historię matematyki.
Jego piękny umysł i barwne życie rozpięte pomiędzy dwiema wojnami
światowymi stanowią gotowy scenariusz tak chętnie produkowanych za
oceanem filmów o naukowych geniuszach. I może, gdyby Banach przyjął
pewną intratną amerykańską propozycję, taki obraz można byłoby oglądać na
ekranach światowych kin. Stefan Banach jednak nie chciał opuszczać kraju –
w jego przypadku pieniądze przegrały z przywiązaniem do Niepodległej.

W

Polsce zmieniał matematykę, unowocześniał jej język
i dzięki dydaktycznemu talentowi rozpowszechniał tę wiedzę
na cały świat.
Kraków
Stefan Banach urodził się 10 marca 1892 roku w Krakowie. Był nieślubnym synem niepiśmiennej służącej Katarzyny Banach oraz rekruta
cesarsko-królewskiej armii Stefana Greczka. Jako niemowlę został
przez matkę oddany na wychowanie samotnej starej pannie Franciszce
Płowej, właścicielce pralni. Ojciec łożył na wychowanie syna, matka
zniknęła i nigdy nie miała kontaktu z dzieckiem. Stefan poznał swojego
ojca krótko przed maturą. Mimo sieroctwa Banach odebrał świetne, jak
na swój stan, wykształcenie, najpierw w szkole ludowej, później w IV
Gimnazjum w Krakowie. W wychowanie chłopca zaangażowany był też
przyjaciel Franciszki Płowej, Francuz, Juliusz Mien, mieszkający w Krakowie tłumacz i fotograf. To dzięki niemu Stefan nauczył się francuskiego.
Już jako nastolatek zaczął udzielać korepetycji. Był matematycznym
samoukiem, szkołę średnią skończył w klasie humanistycznej, po zdaniu matury krótko uczęszczał na Uniwersytet Jagielloński, a następnie
wstąpił na Politechnikę Lwowską. Jego studia przerwał wybuch I wojny
światowej. Banach wrócił do Krakowa, jednak nie przestał interesować
się matematyką. Nie pobierał regularnych nauk, lecz poznawał nowe
zagadnienia z książek oraz rozmów z Ottonem Nikodymem i Witoldem
Wilkoszem. I właśnie jedna z takich naukowych dysput odmieniła jego
życie. Pewnego letniego wieczoru młody uczony Hugo Steinhaus, spacerując po krakowskich Plantach, dokonał (jak to sam potem określił)
swojego największego matematycznego odkrycia. Na ławce przy alejce
wiodącej z Wawelu do Colegium Novum siedziało dwóch jegomości
(młodszych od Steinhausa) i rozmawiało o „całce Lebesgue’a”. Pojęcie
to było wtedy w całej Europie znane tylko niewielkiej grupie matematyków. Zaskoczony Hugo przysiadł się do mężczyzn i wdał się w dysputę
z – jak się okazało – nauczycielem w IV Gimnazjum w Krakowie Ottonem
Nikodymem oraz matematykiem samoukiem Stefanem Banachem. Przy
okazji opowiedział o problemie matematycznym, nad którym pracował
od dłuższego czasu. Kilka dni później Banach przyszedł do Steinhausa
z gotowym rozwiązaniem. Tak powstała pierwsza publikacja Banacha
ogłoszona w „Biuletynie Akademii Krakowskiej” wspólnie ze Steinhausem. Od tego czasu mężczyźni nawiązali współpracę, która trwała aż
do 1939 roku.
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Lwów i „Szkocka”
Koniec I wojny światowej i początek niepodległości zmienił sytuację
zawodową Steinhausa – został profesorem na Uniwersytecie Lwowskim
im. Jana Kazimierza i objął kierownictwo Katedry Matematyki. Do swojego zespołu zaprosił oczywiście Stefana Banacha. Matematyk chętnie
zamienił Kraków na Lwów, co dało początek jego niezwykłej (jak na
akademickie warunki) karierze oraz przyczyniło się do powstania całej
lwowskiej szkoły matematycznej. Chociaż Banach nie ukończył studiów,
został asystentem profesora Łomnickiego na Politechnice Lwowskiej. Na
początku mieszkał u swojego opiekuna (spał w jego gabinecie), przez co
do jego obowiązków akademickich należały również dyżury przy kołysce
nowo narodzonej drugiej córki profesora. Kariera matematyczna Stefana
nabrała zawrotnego tempa. Publikował, wykładał oraz stawał się gwiazdą
Lwowskiego Towarzystwa Matematycznego. Był poważany w środowisku
i lubiany przez studentów. Miał wszystko, czego potrzeba człowiekowi do
udanej pracy naukowej... poza formalnym wykształceniem. Nie kwapił
się też do tego, aby je zdobyć. Zdecydowanie wolał przedłużające się do
późnej nocy (czasami do rana) sesje w „Szkockiej” – popularnej wśród
kadry akademickiej lwowskiej kawiarni, w której serwowano „mocną
kawę i dobry koniak”. Właściciel tego przybytku przychylnym okiem
patrzył na swoich gości i nie miał problemu ze sprzedażą szacownym
klientom alkoholu i kanapek na tzw. zeszyt. W barze były również stoliki
z marmurowymi blatami, po których można było pisać ołówkiem. Ze
względu na niewielką trwałość zapisu wiele ważnych twierdzeń oraz
dowodów matematycznych ginęło bezpowrotnie wczesnym rankiem
ścierane przez sprzątaczki. Tę ulotną wiedzę uratowała żona Stefana,
Łucja Banach, która zakupiła gruby zeszyt w twardej oprawie, by genialni
matematycy mogli zapisywać w nim owoce swojej twórczej pracy.
Tak powstała „Księga Szkocka”, przechowywana zwykle u szatniarza
w kawiarni. Wydawana była nie tylko profesorom, ale również studentom
z pobliskiego domu akademickiego.
Kariera akademicka
Bez uzupełnienia wykształcenia Banach nie mógł kontynuować kariery
akademickiej. Ponieważ jednak on sam nie był zainteresowany dalszą
formalną edukacją, postanowiono użyć fortelu.
Profesor Stanisław Ruziewicz wpadł na pomysł, aby jeden z jego
asystentów chodził z Banachem do kawiarni, zadawał mu jak najwięcej pytań i notował twierdzenia oraz dowody. W ten sposób zebrano
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Profesor Banach
W kwietniu 1922 Banach obronił habilitację, a w lipcu otrzymał tytuł
profesora nadzwyczajnego UJK we Lwowie. Dwa lata później został
członkiem korespondentem Akademii Umiejętności. W wieku 30 lat był
w miejscu, które dla większości oznacza ukoronowanie drogi naukowej. Dla Banacha był to dopiero początek. Wykładał, pisał rozprawy,
skrypty, podręczniki akademickie i gimnazjalne. Dobrze też układało
mu się życie osobiste. Ożenił się ze swoją wielką miłością Łucją Janiną
Braus. Można powiedzieć, że byłby to najlepszy i najprzyjemniejszy dla
niego czas, gdyby nie ciągłe kłopoty finansowe. Popadał w nie przez
swoje zamiłowanie do trybu życia, który bardziej pasował przedstawicielowi cyganerii artystycznej niż statecznemu profesorowi matematyki.
Dowodem jego zamiłowania do zabaw było niewątpliwie to, że mocno
zakrapiane imprezy organizowane w „Szkockiej” oraz innych lwowskich
lokalach nazywano „banachaliami”. Banach był najbardziej pożądanym
gościem spotkań towarzyskich. Bezpośredni, czarujący, bardzo dobrze
tańczył i z chęcią „obtańcowywał wszystkie studentki”. Kiedy na balu
w hotelu „George” orkiestra, zmęczona całonocnym graniem, zaczęła
zwijać instrumenty, interweniował: „Niech się młodzież pobawi” – mówił
i płacił za dodatkowe godziny 50 zł (jego miesięczna pensja bez dodatków
wynosiła wtedy ok. 250 zł).
Co ciekawe, bardzo intensywny i dość swobodny tryb życia Stefana
nie przeszkadzał mu w pracy naukowej. Inny lwowski matematyk,
Stanisław Mazur stwierdził, że taki tryb pracy połączony z przesiadywaniem w barze do późnych godzin nocnych musiał być dla Banacha
stymulujący – był autorem ponad 60 prac naukowych i twórcą licznych
twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki.
Do encyklopedii trafiały kolejne pojęcia: „przestrzeń Banacha”, „całka
Banacha”, „granica uogólniona Banacha”, „algebra Banacha”, „paradoks
Banacha-Tarskiego”.
Dorobek naukowy
Jako profesor uniwersytetu we Lwowie Banach rozwinął – obok dużej
aktywności dydaktycznej – wielką działalność naukowo-badawczą.
Będąc jednym z twórców analizy funkcjonalnej, stał się wkrótce największym autorytetem w tej dziedzinie. Dokoła niego gromadziła się
plejada młodych talentów – wyrastała nowa Lwowska Szkoła Matematyczna, która wkrótce, bo już w 1929, zaczęła wydawać własne czasopismo poświęcone analizie funkcjonalnej. Były to „Studia Mathematica”.
W 1932 ukazało się drukiem słynne dzieło Banacha „Theories des operations lineaires” jako pierwszy tom nowego wydawnictwa „Monografie
Matematyczne”, którego Banach był jednym z założycieli. Dzieło to przyczyniło się w dużym stopniu do spopularyzowania osiągnięć Banacha
wśród ogółu matematyków i do rozwoju analizy funkcjonalnej. O zainteresowaniu świata matematycznego osobą Banacha świadczy m.in. fakt
powierzenia mu jednego z odczytów plenarnych na Międzynarodowym
Kongresie Matematycznym w Oslo w 1936 roku.
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materiał naukowy. Banach przejrzał notatki i zdecydował się przystąpić
do dodatkowego egzaminu z wybranego przedmiotu. Zdecydował się
na astronomię i przygotował do egzaminu tak wszechstronnie, że egzaminujący go Stanisław Loria nie mógł wyjść z podziwu, chociaż Banach
uznał egzamin za stratę czasu. Na szczęście obrona pracy doktorskiej
przebiegła bez komplikacji, ponieważ, jak wspomina Andrzej Turowicz,
Banach nawet jej nie zauważył. Pewnego dnia, gdy do Lwowa przyjechała
komisja ściągnięta z Warszawy, Stefan został poproszony do dziekanatu
pod pozorem rozwiązania szczególnego matematycznego problemu,
z którym – jak usłyszał – tylko on może sobie poradzić. Rozwiązanie
tego zadania było ukoronowaniem zdobycia przez niego tytułu naukowego. W ten sposób, nie będąc nawet tego świadomym, Banach obronił
doktorat. Jego rzeczywistym opiekunem naukowym był Hugo Steinhaus,
natomiast ze względów formalnych funkcję promotora pracy doktorskiej
Banacha pełnił profesor Kazimierz Twardowski, który w swoim dzienniku 22 stycznia 1921 roku zapisał: „Promowałem w południe Stefana
Banacha na doktora filozofii”.

Stefan Banach

W 1937 r. John von Neumann w imieniu amerykańskiego matematyka
Norberta Wienera zaproponował Banachowi pracę w Stanach Zjednoczonych, składając tym samym propozycję nie do odrzucenia. Wręczył
bowiem Banachowi wypisany czek z jedną cyfrą. Matematyk miał dopisać na czeku tyle zer, ile zechce. „To za mała suma, aby opuścić Polskę” –
miał powiedzieć Banach. Odpowiedź ta jest niewątpliwie dowodem niesamowitego przywiązania Banacha do ojczyzny.
II wojna światowa
O uznaniu zasług Banacha w kraju świadczy też to, że był kilkakrotnie
laureatem nagród naukowych, a w 1939 r. został wybrany na prezesa
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Lata wojny spędził we Lwowie. W latach 1940 i 1941 sprawował na Uniwersytecie Lwowskim funkcję dziekana. W ciężkich latach okupacji niemieckiej, aby ratować swe
życie, był karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym
i Wirusami profesora Rudolfa Weigla. Przygotowywane tam były szczepionki antytyfusowe (wiele z nich potajemnie przedostawało się w ręce
Armii Krajowej).
W 1944 r. Stefan Banach nadal pracował na Uniwersytecie Lwowskim
jako kierownik Katedry Matematyki. Wykładał też w Lwowskim Instytucie Politechnicznym. Mieszkał u zaprzyjaźnionej rodziny lwowskich kupców Riedlów przy ul. Dwernickiego 12. Przygotowywany był jego wyjazd
na stałe do Krakowa, gdzie miał podjąć pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak w styczniu 1945 zachorował na raka płuc i wyjazd nie
doszedł do skutku. Zmarł 31 sierpnia 1945, został pochowany w grobowcu
Riedlów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, tuż obok grobu Marii
Konopnickiej. Jego pogrzeb, w którym wzięły udział tłumy mieszkańców
Lwowa, był wielką manifestacją polskiego środowiska naukowego.
ŹRÓDŁO: NAUKOWCYDLANIEPODLEGLEJ.PL/Olga Suszek i Łukasz
Suszek
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Żyj finansowo!

Kolejną lekcję przybliżającą młodzieży zawiłości świata finansów w ramach
projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”
poprowadzili w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach pracownicy Kasy
Stefczyka – z placówki przy ul. św. Leonarda 1H w Kielcach.

D

wudziestoosobowa grupa młodzieży prowadzona jest przez panią Ewę Machnicką
z Zespołu Szkół Ekonomicznych, która od kilku
lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej. Zajęcia odbywają się
w trakcie tygodnia szkolnego. Młodzież uczy
się z podręczników przygotowanych i przekazanych szkole przez SKEF. Nauka w ramach
projektu kończy się napisaniem pracy, która
jest wysyłana na konkurs.
– Podczas spotkania wyjaśniałam młodzieży,
czym się różni spółdzielcza kasa od banku – mówi
Justyna Domańska, kierownik oddziału Kasy mieszczącego się przy ul. św. Leonarda 1H w Kielcach,
która wraz z Anną Zawrzykraj poprowadziła zajęcia.
– Tłumaczyłam też, że nie jesteśmy parabankiem
i mamy określone procedury udzielania pożyczek.
Przedstawiłam także produkty finansowe, jakie dostępne są w Kasie Stefczyka. Każdy uczeń otrzymał
ulotkę o koncie IKS dla młodych i drobne upominki:
długopisy, plany lekcji i zakładki do książek.
Przypomnijmy, że to już XI edycja projektu „Żyj
finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu
osobistym”. Projekt jest skierowany do młodzieży

szkół ponadgimnazjalnych i jest realizowany
nieprzerwanie od 2008 roku. Projekt obejmuje
program 15-godzinnych warsztatów, które w tej
edycji zostały rozszerzone o trzy dodatkowe
godziny lekcyjne poświęcone zagadnieniom

związanym z ubezpieczeniami. Tematyka warsztatów obejmuje planowanie finansowe, przyszłą
pracę – karierę zawodową, planowanie budżetu
i zarządzanie nim, oszczędzanie i inwestowanie,
kredyt i ubezpieczenia.

Akcja Motokrew

Coroczną tradycją w Bydgoszczy jest akcja Motokrew.
Festyn na Wyspie Młyńskiej rozpoczęli motocykliści z klubu
FENIX MC Poland, wjeżdżając z hukiem pod scenę. Jednym
ze sponsorów imprezy była Kasa Stefczyka.

G

łównym punktem festynu była oczywiście
zbiórka krwi. Do jej oddawania w krwiobusie zachęcali m.in. artyści. Można było podziwiać fantastyczne występy taneczne dzieci
i młodzieży ze szkoły tańca Bohema oraz
przedstawienie, w którym wystąpiły dzieci
z przedszkola nr 59. Gwoździem programu był
występ zespołu Niebieskie Osioły z Niemcza.
Zespół został założony z inicjatywy Zbigniewa
Nowosadko. Ideą zespołu jest nawiązywanie
do stylu charakterystycznego dla polskich formacji punk-rockowych z lat osiemdziesiątych
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i dziewięćdziesiątych. Repertuar zespołu to
covery kultowych kapel.
Wśród krwiodawców, którzy podczas festynu
zdecydowali się podzielić najcenniejszym, bo
ratującym życie darem, tradycyjnie rozlosowano
główną nagrodę, którą w tym roku był 55-calowy
telewizor.
Kasa Stefczyka zapewniła zabawę dzieciom,
wystawiając dmuchaną „skakalnię”. Wystawiła też
swoje stoisko, na którym pracownicy z bydgoskich
oddziałów Kasy, w tym mieszczącego się przy
ul. Dworcowej 83, udzielali porad finansowych.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Dzień w przedszkolu
z Kasą Stefczyka
„Skąd się bierze kasa?” – pod takim hasłem pracownicy placówki partnerskiej
Kasy Stefczyka mieszczącej się przy ul. Rynek 1 w Andrychowie zorganizowali
zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.

D

zieci zawsze lubiły naśladować dorosłych.
Dlatego lubią bawić się „w mamę i tatę”,
„w sklep”, „w lekarza”. Dlatego urządzają „przyjęcia” i piją herbatkę z pustych filiżanek, naprawiają coś plastikowym śrubokrętem czy gotują
obiad dla lalek. W ten sposób uczą się życia
i mimowolnie przyswajają praktyczną wiedzę.
Tym razem miały okazję nauczyć się czegoś
o pieniądzach, bez których we współczesnym
świecie trudno sobie poradzić. Pracownicy placówki partnerskiej Kasy Stefczyka mieszczącej
się przy ul. Rynek 1 w Andrychowie zorganizowali dla dzieci zajęcia pod hasłem „Skąd się
bierze kasa?”. Zabawa – bo tak należy określić
te zajęcia – odbyła się w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na
temat oszczędzenia, co z pewnością bardzo im
się przyda i być może zachęci do oszczędzania.
Czas umiliło im sprawdzanie banknotów na
testerze – teraz wiedzą, jak odróżnić prawdziwy
banknot od fałszywego. Miały okazję osobiście
przeliczyć banknoty na liczarce. Wiele radości
sprawiło im przystawianie prawdziwej pieczątki na drukach do przelewów.
Dzieci otrzymały też atrakcyjne upominki od
naszej firmowej maskotki – Filipa.
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Mławskie Targi Pracy
Placówka Kasy Stefczyka mieszcząca się przy ul. Żwirki 15 w Mławie
uczestniczyła w IX Mławskich Targach Pracy, które honorowym patronatem
objął Starosta Mławski. Z różnymi ofertami dotyczącymi zatrudnienia lub
podniesienia kwalifikacji czekały na zainteresowanych 93 stoiska, w tym ponad
70 stoisk pracodawców.

M

ławskie Targi Pracy zorganizowano już po
raz dziewiąty. To bardzo dobry pomysł,
bo osoby szukające zatrudnienia mogą bez
stresu i zobowiązań bezpośrednio spotkać się
z pracodawcami chcącymi zatrudnić pracowników. Taki właśnie był zamysł organizatorów:
Powiatowego Urzędu Pracy i Burmistrza Miasta
Mława.
Przyjść mógł tu każdy zainteresowany podjęciem pracy lub jej zmianą – nie tylko osoby
zarejestrowane w urzędzie pracy. Zainteresowani
mogli bezpośrednio zapoznać się z ofertami pracy
i porozmawiać z przedstawicielami firm o szczegółowych warunkach zatrudnienia. Mogli również zasięgnąć informacji o ofertach pracy poza
powiatem mławskim, a także uzyskać porady od
przedstawicieli różnych instytucji: administracji
skarbowej, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy czy
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych.
Na potencjalnych pracowników czekało około
tysiąca ofert pracy. Wśród nich były również oferty
pracy w Kasie Stefczyka. Stoisko Kasy przygotowane przez placówkę przy ul. Żwirki 15 w Mławie

odwiedziło bardzo dużo osób. Były to nie tyko
osoby poszukujące pracy, ale również zainteresowane skorzystaniem z usług Kasy, np. założeniem konta osobistego. Wszelkich informacji
o możliwościach podjęcia pracy w naszej Kasie

udzielała Katarzyna Grzywna z mławskiej placówki.
Informacje o tym, jak wygląda ścieżka kariery
w Kasie Stefczyka, oraz oferty pracy można
znaleźć na www.kasastefczyka.pl w zakładce
„Kariera”.

Dzień z uśmiechem
K

ażdy powód do
uśmiechu jest
dobry, dlatego pracownicy placówki partnerskiej mieszczącej
się przy ul. Rynek 1
w Andrychowie zorganizowali w maju „Dzień
uśmiechu z Kasą Stefczyka”. Zasada była
prosta: każdy, kto
z uśmiechem przyszedł do andrychowskiej placówki, otrzymał upominek oraz
mógł wziąć udział
w losowaniu monet
kolekcjonerskich.
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OGLĄDAJ NAS:
NA POZYCJI

NA POZYCJACH
dekoder
Mediabox

NA POZYCJI

NA POZYCJI
REKLAMA NR 1740

NA POZYCJI

dekodery
KAON i Horizon
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47. Mistrzostwa
Polski Dziennikarzy

Po pięciu latach przerwy reaktywowane zostały, przy udziale Polskiego
Związku Koszykówki oraz Energa Basket Ligi, koszykarskie Mistrzostwa Polski
Dziennikarzy, które odbyły się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem.
Sponsorem głównym wydarzenia była Fundacja Stefczyka.

K

ilkanaście zespołów przedstawicieli mediów
z całego kraju zacięcie rywalizowało na parkiecie przez trzy dni. Najlepszy okazał się zespół
Wrocławia I – „Banda Krzysia”, który pokonał
w finale Katowice 36:22. Nowi mistrzowie Polski ze stolicy Dolnego Śląska zadedykowali
mistrzostwo swojemu zmarłemu w ubiegłym
roku koledze, redaktorowi Krzysztofowi Jaworskiemu, który przez lata był szefem tej ekipy.
W ten sposób oddali hołd jego pamięci.
Dziennikarze z Wrocławia przerwali dobrą
passę zespołu „Życia Warszawy” (występującą
28 C ZAS STEFC Z YK A

w turniejach pod różnymi nazwami), który od
1999 r. nie przegrał meczu. W tym roku w półfinale okazali się gorsi od Wrocławia o 7 punktów.
Rezultat końcowy – ekipa „Życia Warszawy” zajęła
3. miejsce.
– Chciałbym serdecznie podziękować Fundacji Stefczyka za wsparcie 47. Mistrzostw Polski
Dziennikarzy! Reaktywacja mistrzostw udała się
– w opinii uczestników – znakomicie. W turnieju
wzięło udział blisko 140 osób, w tym sędziowie
i przedstawiciele 8 klubów ekstraklasy – mówi
w imieniu zespołu organizacyjnego 47. MPD

Piotr Kwiatkowski. – Bez wsparcia finansowego
Fundacji Stefczyka nie byłoby tych mistrzostw.
Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w koszykówce to najdłużej rozgrywana impreza tego typu
w Polsce. Pierwsze mistrzostwa miały miejsce
w 1967 r. – w rozgrywkach wzięły udział zaledwie trzy zespoły (Warszawa – Kraków – Kielce).
Przed pięcioletnią przerwą w rozgrywkach do
rywalizacji stawało nawet dziewiętnaście zespołów. W 2019 r., w roku reaktywacji imprezy, na
parkiecie stawiło się jedenaście zespołów.
Fot. Rafał Kurianowicz
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Za co cenię Kasę Stefczyka?
Pytamy Klientów Kasy Stefczyka, dlaczego zdecydowali się do niej przystąpić
i co najbardziej cenią w działalności swojej placówki.
wcześniej w banku. To dla mnie bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że jestem
w Kasie Stefczyka, i mam nadzieję, że będę tu jak najdłużej, bo naprawdę mi
się tu podoba. Mój mąż jest w Kasie dłużej ja, bo od trzech lat, i to on mnie
przekonał do tej instytucji. Teraz jesteśmy tu całą rodziną.

Barbara i Janusz Śledź korzystają z usług placówki Kasy Stefczyka mieszczącej się przy ul. 30 Stycznia 19 w Międzyrzeczu
– Półtora roku temu zostałam Członkiem Kasy Stefczyka, ponieważ tu są
mniejsze opłaty, m.in. za prowadzenie konta – wcześniej w bankach dużo
płaciłam za obsługę karty i za wypłaty z bankomatów. Inne propozycje
Kasy też są atrakcyjne, ale oprócz dobrej oferty bardzo liczy się dla mnie
podejście do człowieka to, jak traktuje się klientów. Nie byłam zadowolona
z obsługi w bankach, z których usług wcześniej korzystałam. Tam potrafili
mi nawet odpyskować. To nie było miłe. W Kasie jest zupełnie inaczej. Tu
czuję się jak w rodzinie. Kiedy pojawiają się jakieś nowe, dobre oferty związane z pożyczkami czy propozycje związane z kontem, to panie z placówki
zawsze do mnie zadzwonią i mam możliwość wyboru. Kiedy chciałam
w Kasie wziąć kredyt, żeby spłacić kredyt zaciągnięty w poprzednim banku –
nie było żadnego problemu. Panie doradziły mi najlepsze rozwiązanie,
powiedziały mi dokładnie, co i jak mam zrobić. Złożyłam wniosek, w krótkim czasie oddzwoniły do mnie, że jest pozytywna decyzja. Jestem bardzo
zadowolona, bo teraz mam o wiele niższą ratę – płacę jedną trzecią tego co
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Ryszard Staszuk korzysta z usług placówki Kasy Stefczyka
mieszczącej się przy placu Staszica 17 w Hrubieszowie
– Wiele lat temu, kiedy posiadanie konta stawało się w praktyce obowiązkowe, bo firmy nie chciały już wypłacać pensji w gotówce, przyjechali do
mojego zakładu pracy przedstawiciele jednego z banków, żeby pozakładać
pracownikom konta – skorzystałem. Potem okazało się, że w oddziale tego
banku w Hrubieszowie zazwyczaj była długa kolejka, więc 10 lat temu
przeniosłem się do Kasy Stefczyka i jestem bardzo zadowolony. Nic już nie
będę zmieniał, bo tu jest o wiele lepiej pod każdym względem. Placówka
Kasy jest w dobrym miejscu, w pobliżu jest parking i nie ma problemów
z parkowaniem. Tu nie ma kolejek i wszystko można załatwić od ręki. Jeśli
trzeba jednak poczekać, to można wygodnie usiąść, poczytać gazetę, panie
proponują kawę czy herbatę. Woda cały czas stoi na stoliku. I tak to powinno
wyglądać. Podoba mi się, że w mojej placówce tak dba się o klientów. Dla
mnie bardzo duże znaczenie ma to, jak jestem traktowany, a w Kasie jest
bardzo miła obsługa i nie ma żadnych problemów. Tu można przyjść po
radę. Jak chciałem dwa kredyty zamienić na jeden – pani w placówce odpowiedziała na wszystkie moje pytania i tak wszystko urządziła, że teraz
płacę jedną mniejszą ratę zamiast dwóch większych. Ostatnio, kiedy w maju
była zmiana numerów kont, to nie umiałem sobie z tym poradzić. I znów:
pani w placówce wszystko mi wyjaśniła w kilka chwil i już wiedziałem, na
czym ta zmiana polega. Podoba mi się, że placówka organizuje różne uroczystości. Kiedyś miałem przyjemność trafić tu w tłusty czwartek – klientów
częstowano pączkami i kawą. Zdarza się, że dostaję tu w prezencie różne
drobiazgi – długopis, notes, na koniec roku dostałem kalendarz. To bardzo
przyjemne, ale najważniejsze, że tu jest grzeczna obsługa, panie są zawsze
uśmiechnięte i od razu robi się miło. Jak się przeniosłem do Kasy, to jeszcze
brata namówiłem i też od kilku lat ma swoje konto w Kasie Stefczyka – jest
bardzo zadowolony. Jeśli ktoś chce korzystać z lepszej oferty i być lepiej
traktowany, to ja polecam Kasę Stefczyka. Moim zdaniem to instytucja,
której można zaufać i z którą można współpracować. Przykładem jest to,
że nie muszę pamiętać o dacie spłaty raty kredytu. Ustaliłem termin spłaty
na trzy dni po wpływie mojej emerytury i Kasa sama sobie pobiera ratę.
Dzięki temu jestem pewny, że nie zapomnę na czas zapłacić, a to ważne
w dzisiejszych zabieganych czasach. To jest bardzo dobre rozwiązanie.
Dobrze, że Kasa Stefczyka jest w Hrubieszowie.
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Łatwiej o zasiłki
Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną zasiłki społeczne, a także limity uprawniające do ich otrzymywania. Część zmian weszła w życie już na początku 2019 roku, inne
w kolejnych miesiącach. Korzystają z nich emeryci i renciści oraz pracownicy zarabiający
najmniej, ale również rodziny wielodzietne i osoby niepełnosprawne. Od stycznia 2019 r.
najniższa pensja to 2250 zł brutto, o 150 zł więcej niż w poprzednim roku. Do 14,7 zł wzrosła
stawka godzinowa. Wzrosła więc powiązana z nimi kwota części zasiłków społecznych.

e wzrostem minimalnego wynagrodzenia
powiązana jest np. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, która podlega corocznej waloryzacji. W 2019 r. podskoczyło ono
o 106 zł – do 1583 zł miesięcznie, natomiast
1 listopada wzrośnie też (do 215,84 zł) kwota
zasiłku pielęgnacyjnego, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką
nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Ponadto weszła w życie ustawa o utworzeniu
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Pieniądze z niego będą
przeznaczone m.in. na tzw. opiekę wytchnieniową dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
czy usługi opiekuńcze dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.
Najniższa emerytura, a także renta z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wzrosły do kwoty 1100 zł z niecałych
1030 zł, z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 772,35 zł
do 825 zł. W sumie świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną (według prognozy) o 3,26
proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. W 2019 r.
w rozszerzonej formule ruszył program „Opieka
75+”, uruchomiony z myślą o osobach powyżej
75 lat. W ramach programu gminy – realizujące
usługi opiekuńcze samodzielnie i liczące maksymalnie 60 tys. mieszkańców – mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie takich
usług. Od 2019 r. program obejmuje nie tylko
osoby samotne w wieku 75 lat i więcej, lecz także
seniorów, którzy mają rodziny. Nowością jest,
że z programu mogą korzystać także te gminy,
które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez samorządy.
Dzięki temu program ma obejmować większą
liczbę gmin.
Zmiany nastąpiły też w Karcie Dużej Rodziny
– jej uprawnienia rozszerzono na osoby, które
kiedykolwiek wychowywały troje i więcej dzieci.
Zaczęły także obowiązywać zmiany w tzw.
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Z

pakiecie alimentacyjnym, które mają zapewnić bardziej skuteczną egzekucję świadczeń
alimentacyjnych. Firmy, które zatrudnią „na
czarno” dłużników alimentacyjnych albo część
pensji będą mu wypłacać „pod stołem” (w ten
sposób dłużnik unika płacenia alimentów),

zapłacą kary grzywny – nawet 45 tys. zł. Od października 2019 r. zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego z 725 do 800 zł. Dzięki zmianie
ok. 60 tys. dodatkowych osób będzie mogło
skorzystać z tych zasiłków.

Nowości w programie „Rodzina 500 plus”
Prezydent Andrzej Duda podpisał 16 maja 2019 r. rządową nowelizację ustawy, zgodnie
z którą prawo do świadczenia 500+ będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18
lat. Program w nowej odsłonie obejmie 6,8 mln dzieci. Rozszerzenie programu „Rodzina
500 plus” także na pierwsze i jedyne dziecko to jeden z projektów wchodzących w skład
tzw. nowej piątki PiS. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko.
Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto
miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest
dziecko z niepełnosprawnością. Po rozszerzeniu programu 500+ będzie przysługiwać na
wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat). Wnioski o przyznanie świadczenia
na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch
formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca
2019 r. Szczegóły na stronie rodzina500plus.gov.pl.
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Finansowe ABC

Co to jest Centralna informacja o rachunkach
i jak może pomóc spadkobiercom?
Od 1 lipca 2016 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) świadczy usługę zwaną Centralną informacją
o rachunkach. Dzięki niej osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po zmarłej osobie może uzyskać
kompleksową informację na temat wszystkich rachunków prowadzonych w bankach lub SKOK-ach,
składając tylko jeden wniosek bez adresowania takiego wniosku do każdej z instytucji oddzielnie.

D

zięki Centralnej informacji
istnieje możliwość uzyskania
informacji w jednym miejscu. Rozwiązanie to umożliwia nie tylko
uzyskanie informacji o rachunkach
osób zmarłych, lecz także również
poszukiwanie „zapominanych”
rachunków osób fizycznych.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ
Z CENTRALNEJ INFORMACJI
O RACHUNKACH
● właściciel rachunku będący
osobą fizyczną bądź Członkiem
SKOK-u – w celu odszukania
własnych rachunków bankowych lub imiennych rachunków
Członka SKOK-u;
● osoba, która uzyskała tytuł
prawny (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt

poświadczenia dziedziczenia) do
spadku po posiadaczu rachunku
w banku lub SKOK-u – w celu
odszukania rachunków spadkodawcy w banku lub SKOK-u.
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Wniosek o udzielenie informacji
o rachunkach własnych albo spadkodawcy składa się w wybranej
placówce banku lub SKOK-u. Co
ważne, nie trzeba być klientem
instytucji, w której składany jest
wniosek, można go złożyć w dowolnie wybranej placówce banku lub
SKOK-u w Polsce. Wniosek podlega
opłacie, ale nie może być wyższy niż
koszty wygenerowania takiej informacji. Oznacza to, że koszt wniosku
może być różny w zależności od tabeli opłat i prowizji każdej instytucji.

Po złożeniu wniosku bank lub
SKOK weryfikuje tożsamość wnioskodawcy, a w przypadku wniosku
o udzielenie informacji o rachunkach
osoby zmarłej również weryfikowany jest tytuł prawny do spadku,
a następnie kieruje zapytanie do
Centralnej informacji o rachunkach.
KIR jako instytucja świadcząca
usługę Centralnej informacji o rachunkach po otrzymaniu wniosku
przekazuje zapytanie do wszystkich
banków i SKOK-ów w Polsce. Każda
z tych instytucji ma obowiązek udzielenia odpowiedzi najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od jej otrzymania. Na podstawie udzielonych
odpowiedzi Centralna informacja
o rachunkach przygotowuje zbiorcze zestawienie i przekazuje je do
banku lub SKOK-u w którym złożony

został wniosek. Przygotowana w ten
sposób informacja zawiera: nazwę
podmiotu, który prowadzi lub prowadził rachunek; numer rachunku;
informację, czy dany rachunek nadal jest prowadzony; informację,
czy jest to rachunek wspólny czy
indywidualny; informację, czy rachunek został rozwiązany lub wygasł,
np. w związku ze śmiercią posiadacza
lub brakiem dyspozycji na rachunku
przez okres 10 lat.
Przygotowana informacja nie zawiera natomiast informacji o saldzie
danego rachunku. W celu zyskania
takiej informacji należy się udać do
banku lub SKOK-u, który prowadzi
lub prowadził dany rachunek.
MONIKA MARCHALEWSKA
specjalista ds. doradztwa
finansowego i konsumenckiego SKEF

Nasze porady

Podwójna jakość – nowe rozwiązania
N
ie od dzisiaj wiadomo, że producenci
z wielu krajów unijnych produkują ten
sam towar w dwóch wersjach – lepszej na
swój rodzimy rynek i gorszej, a do tego często
droższej, na rynki krajów Europy Wschodniej. Parlament Europejski zagłosował za
rozwiązaniami w sprawie podwójnej jakości produktów. Oznacza to lepszą ochronę
konsumentów i rozsądne prawo dla polskich
przedsiębiorców.
P rzepis dotyczący podwójnej jakości (dual
quality) zostanie wdrożony na szczeblu krajowym w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym, która jest implementacją
unijnej dyrektywy 2005/29/WE. Państwa członkowskie mają 2 lata na przygotowanie nowych
przepisów. Od tej pory nieuzasadnione różnicowanie produktów ze względu na kraj przeznaczenia będzie stanowić nieuczciwą praktykę
rynkową.
Już teraz przedsiębiorcy nie mogą stosować
nieuczciwych praktyk rynkowych. Nowe rozwiązania ułatwią jednak konsumentom oraz
organizacjom konsumenckim dochodzenie
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roszczeń. Jeśli przedsiębiorca będzie stwarzał
błędne wrażenie, że produkty sprzedawane pod
tą samą marką w różnych krajach członkowskich
UE są identyczne, podczas gdy w rzeczywistości mają one różną jakość i skład, to podobnie
jak w przypadku innych nieuczciwych praktyk
rynkowych prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów będzie mógł interweniować.
Nie każda różnica będzie oznaczała, że mamy
do czynienia z podwójną jakością. Urząd będzie
analizował każdy przypadek w zależności od
konkretnych okoliczności. Korzystając z narzędzi przewidzianych w ustawie o ochronie
konkurencji i konsumentów, będzie mógł np.
nałożyć karę maksymalnie do 10% obrotu.
UOKiK w 2017 i 2018 r. porównywał jakość
produktów spożywczych przeznaczonych na
rynek Polski i Europy Zachodniej. Produkty
sprawdzono na dwa sposoby. Pomogła w tym
Inspekcja Handlowa i laboratoria akredytowane
przez UOKiK. Pierwsze testy porównawcze: pod
koniec 2017 r. UOKiK kupił artykuły spożywcze w Polsce i ich odpowiedniki w Niemczech.
Drugie testy porównawcze: w II kwartale 2018 r.

UOKiK wytypował do porównań oferowaną
w Polsce żywność tej samej marki, która miała
oryginalne etykiety producenta: po polsku (co
znaczy, że była produkowana na nasz rynek)
i tylko w obcej wersji językowej (co świadczy
o tym, że miała trafić na rynki innych krajów
Europy Zachodniej). Łącznie sprawdzono 101 par
produktów, istotne różnice dotyczyły 15. Stwierdzono np. przypadki oferowania różnej ilości
produktu w opakowaniach tej samej wielkości,
stosowanie różnych receptur, które powodowały inny smak i zapach produktu, albo różnice
w czytelności etykiet. Mimo różnic nie zawsze
można było rozstrzygnąć, która wersja produktu,
tj. „polska” czy „zachodnia”, była lepsza z punktu
widzenia konsumentów. Informacje z kontroli
UOKiK przekazał Wspólnemu Centrum Badawczemu – jednostce Komisji Europejskiej (Joint
Research Centre – JRC). W październiku 2018 r.
Centrum rozpoczęło ogólnounijną kampanię
porównawczą markowych produktów żywnościowych na różnych rynkach UE, w której
UOKiK brał udział. Wyniki jeszcze nie są znane.
Źródło: UOKiK
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Hasła nagrodzone w ostatniej edycji konkursu:
Z leżnotë Jastrów zdrowiégò, szczescégò
i ùbëtkù w familijnym karnie
ë przë swiątecznym stole niech smiéch.
Niech Wama bòg Jastrowi rozjasniwô
codniowi żëwòt. Serovi kaszëbsczégò
dëgùsa żëczi białkom, chłopom i dzeckòm.
Michał Pałubicki –
placówka Kasy w Gdyni

Dobre,
nasze...

POLSKIE!

w UE – taniej

Nowe, ujednolicone, maksymalne stawki za międzynarodowe
rozmowy i SMS-y obowiązują już w Unii Europejskiej. Jednak
połączenia do UE w sieci „w naszej Rodzinie” są od dawna o wiele
tańsze niż stawki ustalone właśnie przez Unię. Warto więc przed
wakacyjnymi wyjazdami wybrać się do placówki Kasy Stefczyka,
by przenieść swój numer do telefonii „w naszej Rodzinie”.
edług najnowszych stawek obowiązujących w Unii osoby dzwoniące ze swojego
kraju do innego państwa UE zapłacą maksymalnie 19 eurocentów za minutę połączenia
i 6 eurocentów za wiadomość SMS, co oznacza
odpowiednio 1 zł brutto i 31 gr brutto. Zdaniem
Komisji Europejskiej takie rozwiązanie ma
ujednolicić rynek cyfrowy w Unii. W czerwcu
2017 r. UE zniosła opłaty roamingowe. Następnie wprowadziła przepisy w sprawie opłat za
połączenia międzynarodowe. Dzięki nim Bruksela może ustalać nowe maksymalne stawki
za rozmowy międzynarodowe i wiadomości
SMS w obrębie UE. Ma to obronić Europejczyków przez wysokimi rachunkami za połączenia telefoniczne wykonywane na terenie
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Wanda Małgorzata Pieńkowska –
placówka Kasy w Goleniowie
Życzenia miodem rzepakowym płynące
z goleniowskich pól rzepakowych.

Daria Klimczak –
Najpiękniejsza jest Wielkanoc polska –
placówka Kasy w Goleniowie
kolorowa, radosna i swojska.
W Polkach i Polakach żywą radość budzi
Świąteczne życzenia przesyłam z miasta
optymizm, życzliwość, szacunek dla ludzi.
Goleniów, mocarstwa z palet słynącego.
I w Kasie Stefczyka znajdziesz te zalety,
Dawid Klimczak –
więc do Kasy Stefczyka pędźmy jak do mety.
placówka Kasy w Goleniowie
Włodzimierz Kuran –
placówka Kasy w Warszawie

Połączenia telefoniczne

W

Życzenia płynące z naturalnego
bogactwa odnawialnego
Puszczy Goleniowskiej.

Unii. Operatorzy telekomunikacyjni w całej
UE zostali zobowiązani do poinformowania
konsumentów o nowych stawkach maksymalnych. W 28 krajach unijnych obowiązują one
od 15 maja 2019 r. Potem wejdą w życie także
w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
Warto wiedzieć, że w sieci „w naszej Rodzinie” za połączenia do UE (i nie tylko) od dawna
płaci się o wiele mniej – tylko 39 gr za minutę!
Taka stawka obowiązuje w tzw. strefie „0”, która
obejmuje następujące kraje: Austria, Belgia,
Cypr, Czechy, Chiny, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie,
Irlandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja,

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy.
Zbliżają się wakacje i czas podróżowania,
również za granicę. Warto więc – z korzyścią
dla naszego portfela – przenieść swój numer
do sieci „w naszej Rodzinie”. To telefonia „na
kartę”, tu nie trzeba podpisywać umowy na
określony czas. Tu w każdej chwili – w zależności od aktualnych potrzeb – można zmienić
pakiet usług, z których będziemy korzystać na
preferencyjnych warunkach. Proste formalności związane z przeniesieniem numeru
do sieci „w naszej Rodzinie” można załatwić
podczas jednej wizyty w placówce Kasy Stefczyka (z wyjątkiem placówek partnerskich).
Wystarczy przyjść z dowodem osobistym,
wypełnić i podpisać wniosek o przeniesienie
numeru, podając swoje dane (imię i nazwisko,
PESEL, numer dokumentu – informacje te
muszą być zgodne z tymi, które podałeś obecnemu operatorowi przy rejestracji numeru)
i określić, w jakim terminie Twój numer ma
zostać przeniesiony. Jeśli obecnie masz telefon na abonament, sprawdź, kiedy kończy się
umowa (zwykle jest zawierana na 2 lata), aby
uniknąć finansowych konsekwencji zerwania
umowy przed czasem. W równie prosty sposób
można w placówce Kasy kupić starter z nowym
numerem telefonu i zarejestrować się.
Informacje o promocjach można uzyskać
w placówkach Kasy Stefczyka, na stronie
internetowej polskiesiecicyfrowe.pl oraz pod
numerem infolinii 536 699 999 (koszt połączenia abonentów telefonii „w naszej Rodzinie” to
9 gr za minutę).
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Wystarczy tylko kilka kroków:

Dobre, nasze...
POLSKIE! 3
To, co polskie, jest dobre!
Jeżeli masz pomysł, jak to pokazać, napisać – weź udział w trzeciej
edycji naszego konkursu.

1.

2.

Nadeślij przepis na potrawę
z wykorzystaniem polskich
letnich warzyw i owoców

Uzupełnij wszystkie pola
tego formularza i zostaw go
w dowolnej placówce Kasy
Stefczyka – masz na to czas
do 9 lipca 2019 r.
3.

Czekaj na telefon od nas –
jeśli wybierzemy Twoją
propozycję, otrzymasz
atrakcyjną nagrodę!

Regulamin konkursu „Dobre, nasze... Polskie! 3” dostępny na stronie www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach Kasy. Konkurs trwa od dnia 10.06.2019 r. do dnia 9.07.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Dobre, nasze… Polskie! 3”
Imię i nazwisko Uczestnika:
Data urodzenia Uczestnika:
Adres do korespondencji Uczestnika:
Adres e-mail Uczestnika:
Numer telefonu Uczestnika:
Przepis na potrawę z wykorzystaniem polskich letnich warzyw i owoców lub określenie formy załączników stanowiących pracę konkursową

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
uczestnictwa w Konkursie.
Podpis Uczestnika Konkursu

1. Administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6
(zwana dalej „Kasą”).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kasy - iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie udzielonej wyżej zgody w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również
w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych Zwycięzców Konkursu na stronie internetowej Kasy, na łamach „Czasu Stefczyka” w razie wygranej oraz na portalach
społecznościowych Kasy; na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych - oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu ustalenia, dochodzenia
i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie Kasy.
4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie do zakończenia okresu ewentualnego postępowania reklamacyjnego
w Konkursie, ponadto przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych
roszczeń oraz przez okres obowiązkowego przechowywania danych wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości. Okresy te nie sumują się.
5. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie może zostać
dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z ust. 2.
6. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu
ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
8. Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą lub współpracujące
z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne,
marketingowe, sprzedażowe, księgowe, logistyczne i inne usługi pomocnicze.
1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu „Dobre, nasze… Polskie! 3” dostępnym na stronie www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach Kasy i akceptuję jego
postanowienia.
2. Wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie w materiałach
informacyjnych i promocyjnych Kasy oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, profilu Kasa Stefczyka prowadzonym w serwisie Facebook, a także w tytule prasowym „Czas
Stefczyka”, jak również w relacjach medialnych z Konkursu.
Podpis Uczestnika

* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy oraz na stronie www. kasastefczyka.pl.
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Wystarczy tylko kilka kroków:

KON

Emerycie, Rencisto,
odbierz
Spełnij warunki
i skorzystaj z promocji „Senior z wpływem”
Jeżeli swoje świadczenie zaczniesz teraz przelewać
na swój rachunek płatniczy w Kasie Stefczyka,
otrzymasz od nas jednorazowo 50 złotych.
Dbamy o naszych seniorów!

Przyjdź do najbliższej placówki lub wejdź
na www.kasastefczyka.pl i dowiedz się więcej!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

Szczegółowe warunki udziału w promocji „Senior z wpływem” określa jej regulamin dostępny w placówkach
oraz na stronie www.kasastefczyka.pl. Promocja „Senior z wpływem” trwa od 1.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

