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Wygodne rozwiązanie
Z pożyczek oferowanych w Kasie Stefczyka można wybrać taką,
która jest wygodnym uzupełnieniem powracających braków w budżecie,
zwłaszcza pod koniec miesiąca.
Może być także dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą brać
tradycyjnych pożyczek.
Czytaj na str. 3
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słowood prezesa

Andrzej Sosnowski
prezes Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
nie byłoby naszej Kasy, gdybyście Państwo nam nie
zaufali. 27 lat temu rozpoczynaliśmy naszą działalność skromnie, jako Kasa branżowa kierująca
usługi głównie do jednej grupy zawodowej – do
pracowników przedsiębiorstw morskich wybrzeża
gdańskiego. Dzisiaj mamy niemal 400 placówek
w całej Polsce i każdy może korzystać z naszych
usług. Każdy z niemal 900 000 Członków naszej
Kasy ma swoją historię i swoje pasje. Bardzo cenię fakt, że Państwo dzielą się nimi z Czytelnikami
naszej gazety. W tym numerze „Czasu Stefczyka”
o swoim życiu, w którym niezwykłą rolę odgrywa
św. Jan Paweł II, opowiedziała Pani Irena Waszczuk
z Wadowic. To piękne świadectwo wiary. Dziękuję,
że w stulecie urodzin naszego Papieża Polaka zechciała Pani podzielić się z nami swoją historią.
Dużą wagę do spraw wiary przywiązuje również Pan
Tadeusz Madetko z Pruszkowa, który opowiedział
pasjonującą historię fotografii i przedstawił swoje
zdjęcia. Takie opowieści trzeba przekazywać młodym ludziom, żeby wiedzieli, jak wyglądał świat,
zanim zdominowała go współczesna technologia.
Gratuluję pasji i celnego oka, które od lat dostrzega
piękno otaczającej nas przyrody. Zachęcam Państwa
do dzielenia się swoimi historiami na łamach naszej
gazety, bo historie jednostek tworzą historię narodu.
Kontakt z redakcją: czas.stefczyka@apella.com.pl

liczby Kasy Stefczyka

6 120 000 000 zł

depozyty

5 240 000 000 zł
pożyczki

6 720 000 000 zł
aktywa

360

placówki

849 000

Współwłaściciele
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Ludzie sukcesu
dbają o budżet
domowy
O domowy budżet warto dbać i go planować.
Wie o tym także Marcin Gortat, który specjalnie
dla Członków Kasy Stefczyka opowiada, jak to
wygląda u niego. Od niedawna Kasa Stefczyka
jest partnerem Fundacji Marcina Gortata MG13
„Mierz Wysoko”.

M

arcin Gortat jest najwybitniejszym
graczem w historii polskiej koszykówki. Jako reprezentant Polski zadebiutował w 2004 r. w wygranym towarzyskim meczu z Portugalią. Od 2008 r.
grał w NBA (National Basketball Association) – amerykańsko-kanadyjskiej
lidze koszykówki zawodowej. Gracze
NBA są najlepiej opłacanymi sportowcami świata. To jedyny polski zawodnik,
który awansował do finału tych elitarnych rozgrywek. Był w nich znany pod
dwoma pseudonimami „Polish Hammer” („polski młot”) i „Polish Machine”
(„polska maszyna”). W lutym 2020 r.
oficjalnie poinformował o zakończeniu kariery koszykarskiej. Jednak już
wcześniej swoją ogromną popularność
za oceanem wykorzystywał do promowania Polski. Zorganizował cykl ośmiu
spotkań – „Polskich Dni w NBA”, czyli
meczy amerykańskiej ligi koszykówki
z polskimi akcentami: zapraszał cheerleaderki z Gdyni, polskich weteranów
i artystów. Spotkaniom towarzyszyła
oprawa z biało-czerwonych flag i degustacja narodowych potraw. Sam Gortat
tłumaczył, że polska kultura w ten sposób jest najlepiej przybliżana szerokim
rzeszom Amerykanów.
Koszykarz założył też swoją fundację – MG13 „Mierz Wysoko”. Jego celem
była i jest pomoc młodym ludziom
w realizacji własnych marzeń sportowych. Fundacja organizuje m.in. Marcin Gortat Camp – coroczne spotkania
i treningi z jego udziałem w polskich
miastach, z dziećmi w wieku od 9 do13
lat. Marcin Gortat wymyślił campy jako
formę podziękowania społeczeństwu

oraz spłatę długu jaki zaciągnął wśród
ludzi, którzy – gdy sam był młodym
człowiekiem – wielokrotnie w różnych
sytuacjach wyciągali do niego pomocną
dłoń. Teraz poświęca swoje wakacje
na spotkania z najmłodszymi, by im
pomóc i wskazać właściwy kierunek
rozwoju.
Jednak by osiągnąć sukces, trzeba
zadbać o różne aspekty życia, również
o finanse. Najprostszą metodą zarządzania pieniędzmi jest prowadzenie
budżetu domowego. To zestawienie
dochodów i wydatków, które pomaga je
planować w skali tygodnia, miesiąca czy
roku. Czy Marcin Gortat prowadzi swój
budżet domowy?
– Tak, prowadzę budżet domowy.
Bardzo często do niego zaglądam, żeby
mieć wiedzę o tym, jakie kwoty wychodzą z mojego konta, bo każda osoba
prywatna, ale też każdy mniejszy czy
większy biznesmen powinien starać
się takie rzeczy kontrolować. Kontrolę
wydatków ułatwia nałożenie limitu
transakcyjnego na kartę płatniczą czy
kredytową swoją i innych domowników. Wiadomo, że suma wydawanych
pieniędzy nie może być większa od
sumy pieniędzy, które zarabiamy. To
bardzo ważne. Bardzo zachęcam też do
oszczędzania. Nie można żyć z dnia na
dzień. Trzeba starać się odłożyć jakieś
pieniążki na przyszłość. Ludzie młodzi
często nie myślą o tym, że kiedyś przestaną być młodzi. Ja żyję energetycznie,
ale wiem, że z biegiem czasu również
mi będzie potrzebna emerytura i jakieś
oszczędności, które pomogą mi godnie
żyć za kilka czy kilkanaście lat.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Szybka Pożyczka Odnawialna
Szybka Pożyczka Odnawialna w Kasie Stefczyka może być wygodnym uzupełnieniem powracających
braków w budżecie, zwłaszcza pod koniec miesiąca. Może być także dobrym rozwiązaniem dla tych,
którzy nie chcą brać tradycyjnych pożyczek.

R

ynek finansowy pełen jest ofert zachęcających do pożyczek czy chociażby zakupów
na raty. Nasze chwilowe braki w domowym
budżecie nierzadko sprawiają, że jesteśmy
skłonni skorzystać z właśnie nadarzającej się
okazji. Warto jednak rozważyć, czy warunki
proponowanej oferty będą optymalne i dostosowane do naszych potrzeb. Niewielki, krótkotrwały deficyt finansowy to sytuacja, w której
najlepiej sprawdzi się Szybka Pożyczka Odnawialna w Kasie Stefczyka.
Szybka Pożyczka Odnawialna to nic innego
jak kredyt w rachunku płatniczym, który daje
stały dostęp do dodatkowych środków w wysokości przyznanego limitu. Jest to dodatkowa
pula pieniędzy, z której możemy korzystać
zależnie od potrzeb podczas trwania umowy
pożyczkowej. W odróżnieniu od tradycyjnych
kredytów spłata zadłużenia w ramach Szybkiej
Pożyczki Odnawialnej nie odbywa się na podstawie spłaty rat według wyznaczonego terminarza – jest ona automatycznie regulowana wraz
z wpływem środków na konto, co jednocześnie
zwiększa dostępną kwotę w ramach limitu.

Umowa na Szybką Pożyczkę Odnawialną obowiązuje przez rok i może zostać automatyczne
przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Należy
jednak pamiętać, że przed końcem trwania
umowy bieżące zadłużenie w ramach limitu
musi zostać uregulowane.
Wniosek o Szybką Pożyczkę Odnawialną
można złożyć bezpośrednio w placówce.
Członkowie Kasy Stefczyka mogą to także zrobić telefonicznie pod numerem 801 600 100
(koszt połączenia wg taryfy operatora).
Przykład reprezentatywny z dnia 7.04.2020 r.
dla Szybkiej Pożyczki Odnawialnej (kredyt
w rachunku płatniczym): Całkowita kwota
kredytu wynosi 1300 zł. Czas trwania umowy:
12 miesięcy (z możliwością odnowienia).
Zmienna roczna stopa oprocentowania wynosi
8%. Prowizja: 104 zł. Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania: 17,39%. Całkowita kwota do
zapłaty: 1507,99 zł, w tym odsetki: 103,99 zł,
przy założeniu, że całkowita kwota kredytu
została wypłacona od razu i w całości w dniu
zawarcia umowy na cały okres jej obowiązywania; spłata odsetek – miesięcznie, spłata

2000 zł

kapitału – jednorazowo, na koniec okresu
trwania umowy. Wysokość przyznanego limitu
pożyczkowego ustalana jest indywidualnie.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej. Oferta skierowana
jest do Członków Kasy Stefczyka.

Zalety Szybkiej
Pożyczki Odnawialnej:
• dostęp do dodatkowej gotówki nawet
w dniu złożenia wniosku
• nawet 2000 zł w ramach przyznanego
limitu w rachunku płatniczym
• naliczanie odsetek tylko od faktycznego
zadłużenia
• po spłacie zadłużenia możliwość
wielokrotnego korzystania z pieniędzy
do wysokości przyznanego limitu
w dogodnym momencie
• wypłata dodatkowej gotówki w ramach
limitu z bankomatu, w placówce lub
bezpośrednio w serwisie transakcyjnym
• oprocentowanie: 8%, prowizja: 8%

Nawet do

pod ręką

zawsze, gdy potrzebujesz!
Szybka Pożyczka Odnawialna to:
• wygoda – pieniądze dostępne od ręki w ramach
kredytu w rachunku płatniczym

Złóż wniosek
bez wychodzenia z domu!

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

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

• swoboda – możesz wielokrotnie korzystać
z przyznanych pieniędzy

RRSO: 17,39%

kasastefczyka.pl

801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Szybka Pożyczka Odnawialna to kredyt w rachunku płatniczym. RRSO oznacza rzeczywistą roczną
stopę oprocentowania i wynosi 17,39%. Wysokość przyznanego limitu pożyczkowego ustalana
jest indywidualnie. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
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Zadbaj o bezpieczeństwo

swoich finansów
Kasa Stefczyka
to solidny partner dla Ciebie
i Twoich finansów.
Sprawdź nowe możliwości
na kasastefczyka.pl

kasastefczyka.pl
801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)
4 C ZAS STEFC Z YK A

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

AKTUALNOŚCI

Jak nas oceniają?
Nikt nie był przygotowany na zderzenie z epidemią koronawirusa. Życie na całym świecie
w jednej chwili musiało się zmienić, przystosować do nowych warunków. To przede
wszystkim kwarantanna społeczna i pozostanie w domach. Fakt ten mimochodem
okazał się ważnym sprawdzianem dla wielu instytucji, które szybko musiały swoje
funkcjonowanie przestawić na nowe tory. Dzisiaj wiemy, że Kasa Stefczyka przeszła
ten test bardzo dobrze. Natychmiast podjęła działania, dzięki którym w całym okresie,
nawet najostrzejszych ograniczeń, mogła pracować i świadczyć swoje usługi Klientom.
Przekonaliśmy się o tym dzięki listom i podziękowaniom od Członków Kasy.
ani Krystyna z Podlasia w liście dziękowała, że Kasa Stefczyka tak dobrze
przygotowała się do możliwości świadczenia usług w placówkach, zachowując
najwyższy standard bezpieczeństwa. Gdy
zadzwoniliśmy do niej, wyjaśniała, dlaczego placówki Kasy mogą stanowić wzór.
− Koronawirus. Strach na mnie padł i z mężem
zamknęliśmy się w domu. Wcześniej zrobiłam zakupy, takie najpotrzebniejsze. Pomyślałam, że damy radę, a zaraza szybko przejdzie i będzie jak wcześniej. A tu nic. A trzeba
przecież coś jeść. Syn i córka mieszkają daleko,
w Szczecinie, więc musimy sami sobie radzić.
Bałam się wychodzić, a puste ulice jeszcze
bardziej straszyły. Wprawdzie do sklepu niedaleko, ale musiałam najpierw pójść do Kasy
Stefczyka, żeby wziąć pieniądze. To było
pierwsze miejsce, do którego się udałam,
gdy wyszłam z domu. Jak dobrze, że poszłam
właśnie tam. Okazało się, że niepotrzebnie tak
się bałam. Panie w tym oddziale szczególnie
dbały o bezpieczeństwo – była nowa szyba
na biurku, panie siedziały w takich maskach
i miały rękawiczki, a gdy chciałam podejść do
kasy, jedna z nich najpierw umyła specjalnym
płynem krzesło i biurko. Wypłaciłam pieniądze i dostałam długopis, którym kwitowałam
ich odbiór. Panie z oddziału powiedziały mi
także, że w sklepie lepiej płacić kartą, że to
bardziej higieniczne, a za zakupy do 100 zł
nie trzeba nawet wpisywać PIN-u. Wystarczy przyłożyć kartę. Dzięki temu teraz płacę
tylko kartą. Dziękuję za to, że można polegać
na Kasie Stefczyka, która wzorowo przystosowała się do wymogów bezpieczeństwa podczas epidemii. Przebywając w placówce, wiedziałam, że tutaj jestem bezpieczna i żaden
koronawirus mnie nie dopadnie – wyznała
Pani Krystyna.
Zadzwoniliśmy też do Pani Anny z Wrocławia, która z kolei chwaliła możliwości zdalnego kontaktu z Kasą, przez telefon.
− Dostałam mailową informację od Kasy Stefczyka, że teraz można wiele załatwić telefonicznie, bez wizyty w placówkach. Pomyślałam
INFOLINIA 801 600 100
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sobie, jak dobrze, że są instytucje, które tak
szybko się ogarnęły w czasie tej epidemii.
Musiałam wziąć pożyczkę, ale nie uśmiechało
mi się jechać przez pół miasta tramwajem do
placówki Kasy. Wykręciłam numer infolinii
Kasy i tu mnie spotkały same miłe niespodzianki. Nie dość, że nie musiałam długo czekać na połączenie, to sprawa pożyczki okazała
się banalnie prosta i szybka. Nie musiałam też
długo czekać na potwierdzenie i tego samego
dnia na mojego maila przyszła umowa oraz
plan spłaty rat. Pieniądze także znalazły się na
moim koncie tego samego dnia. Miłą niespodzianką było dla mnie także to, że pani z infolinii, która ze mną rozmawiała i przyjmowała
wniosek pożyczkowy, poinformowała mnie,
że ze względu na epidemię Kasa Stefczyka

wprowadziła możliwość zawieszenia spłaty
trzech rat pożyczki. Wprawdzie zamierzam
spłacać pożyczkę w sposób ciągły, bez robienia przerw, ale dobrze mieć świadomość, że jest
wyjście w sytuacjach podbramkowych. Kasa nie
zostawia klientów samych sobie, ale podsuwa
im rozwiązania i jeszcze ułatwia kontakt, by
nie narażać ich zdrowia. Jestem pod wrażeniem
obsługi oraz możliwości załatwienia pożyczki
bez wychodzenia z domu. Wcześniej można by
taką opcję uznać za rozwiązanie dla leniwych,
ale w czasie epidemii jest to wyjątkowe i godne
polecenia – wyjaśnia Pani Anna.
Lepszej rekomendacji Kasy Stefczyka nie
mieliśmy. Zapraszamy do placówek oraz
kontaktu przez infolinię 801 600 100 (koszt
połączenia wg stawek operatora).
C Z AS STEFC Z YK A 5
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Pomogliśmy
młodzieży oszczędzać

Zakończył się projekt „Pomóż oszczędzać młodzieży”. Trwał 5 miesięcy.
Wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć w nim udział, udało się wytrwać
do końca. W maju otrzymali zasłużoną nagrodę pieniężną.

W

listopadzie 2019 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej we współpracy z Fundacją im. F. Stefczyka oraz
pod patronatem Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”
rozpoczęło realizację nowego projektu z zakresu edukacji finansowej
pt. „Pomóż oszczędzać młodzieży”. Celem przedsięwzięcia było przekazanie wiedzy, rozwój umiejętności oraz wyrobienie wśród wychowanków domów dziecka pozytywnych postaw w zakresie zarządzania
finansami osobistymi. Głównym celem projektu było przede wszystkim
pokazanie młodzieży, jak ważne w życiu jest świadome i systematyczne
zarządzanie swoimi finansami.
Do pierwszej edycji projektu przystąpiło 11 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego w Janowie Podlaskim, Szachach i Mani. Każdy z uczestników
miał zapewnione wsparcie mentora-opiekuna, który na spotkaniach
indywidualnych przekazywał młodym ludziom praktyczną wiedzę z zakresu planowania oraz sporządzania budżetów osobistych
i wykorzystywania ich w codziennym życiu. Natomiast podczas trzech

Magdalena Żelazowska – wychowawca
koordynator, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Maniach
– Oszczędzanie to najprostsza i najbezpieczniejsza forma
zbierania i pomnażania środków finansowych, dlatego nawyk
oszczędzania warto zaszczepić od najmłodszych lat. Uważam,
że dobrym pomysłem do nauki oszczędzania jest wyznaczenie
kieszonkowego, np. umówienie się na stałą kwotę wręczaną raz
w miesiącu. Pozwala to nauczyć dziecko dysponowania własnymi środkami. Najmłodsi uczą się, że jeśli chcą sobie zakupić
coś droższego, to powinni odłożyć pieniądze na ten cel, a co
za tym idzie – odmówić sobie jakiejś mniejszej przyjemności,
np. słodyczy. Wszyscy uczestnicy projektu „Pomóż oszczędzać
młodzieży” dotrwali do jego końca. Często dopytywali się, kiedy
będzie kolejne spotkanie. Każdy sumiennie prowadził swój
budżet i zbierał paragony. W placówce w Maniach udział brało
troje młodych ludzi. Jedna osoba jeszcze się zastanawia, na co
przeznaczy 500 zł, druga planuje zakupić telefon komórkowy,
a trzecia osoba, pełnoletnia, planuje za kilka miesięcy się
usamodzielnić i przeznaczyć te pieniądze na pierwsze wydatki
w dorosłym, samodzielnym życiu. Myślę, że każda forma uczenia
dziecka oszczędzania jest dobra. Podręcznik „Żyj finansowo!
czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” jest napisany
jasnym, czytelnym, zrozumiałym dla młodzieży językiem.
Młodzi ludzie nie mieli większych problemów ze zrozumieniem
przekazywanej treści. Podczas warsztatów chętnie sięgali do
ww. literatury.
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aktywizujących warsztatów, m.in. z wykorzystaniem publikacji Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej „Żyj finansowo! czyli jak
zarządzać finansami w życiu osobistym”, uczestnicy mogli nauczyć
się świadomego korzystania z produktów i usług dostępnych na rynku
finansowym, m.in. kredytów, pożyczek, rachunków osobistych. Zdobycie takiej wiedzy pozwala skutecznie zarządzać finansami osobistymi.
Nowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej powinny pomóc
młodym osobom w procesie usamodzielniania, dzięki czemu będą
mogły pewniej i bezpieczniej wkroczyć w dorosłe życie.
Projekt „Pomóż oszczędzać młodzieży” trwał 5 miesięcy, od listopada
2019 r. do kwietnia 2020 r. Wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć
w nim udział, udało się wytrwać do końca. W związku z tym uczestnicy
projektu w maju 2020 r. otrzymali świadczenie pieniężne w wysokości
500 zł – na zrealizowanie celu postawionego sobie na początku projektu.
Oprócz przekazanych nagród listy z podziękowaniami dla dyrektora

Kamil Daniluk – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Janowie Podlaskim
– Myślę, że oszczędzanie wśród młodzieży wymaga nauki
samego mechanizmu odkładania pieniędzy, jak również samodyscypliny. Wśród naszych wychowanków samodyscyplina
stanowiła duży problem. Młodzież jak do tej pory otrzymywała
bardzo skromne kieszonkowe, co nie dawało jej możliwości
stawiania sobie większych celów do realizacji. Skromna zachcianka często pochłaniała większość kieszonkowego. Udział
w projekcie, dodatkowe kieszonkowe i wiedza przekazywana
podczas warsztatów z czasem pokazały zmianę nastawienia
naszej młodzieży do pieniądza i jego wartości. Zaczęły pojawiać się rozważania: ,,Bez tej rzeczy mogłam/mogłem się
obejść, to jest tylko moja zachcianka”. Największym zdziwieniem wśród naszej młodzieży był fakt, że odmawianie sobie
błahych rzeczy w skali miesiąca może przynieść znaczną sumę
pieniędzy. Tym samym samokontrola, wytrwałość w realizacji
zaplanowanego budżetu były niejednokrotnie dla niektórych
problemem, ale młodzież dosyć sumiennie podchodziła do
realizacji zamierzonych budżetów. Wszyscy dotrwali do końca
projektu. Dwoje z uczestników projektu pieniążki przeznaczyło
na zakup telefonów komórkowych. Jeden uczestnik kupił sobie
wymarzone buty sportowe, a kolejny postanowił próbować
swoich sił w dalszym oszczędzaniu. Wszyscy uczestnicy projektu zgłosili się z chęcią. Gdyby nie ograniczenia wiekowe,
myślę, że zainteresowanie byłoby jeszcze większe. Publikacja
,,Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” w swych sześciu działach bardzo czytelnie pokazuje, jak
planować finanse, zarabiać pieniądze, wydawać i oszczędzać,
inwestować, pokazuje, czym jest kredyt i jak go liczyć, zawarta
jest też wiedza na temat ubezpieczeń. Jednym słowem jest to
repetytorium podstawowej wiedzy związanej z finansami, jaką
każdy człowiek powinien posiadać.
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AKTUALNOŚCI
placówki oraz wychowawców i opiekunów
oraz gratulacjami dla wychowanków przekazał
prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji
Finansowej – dr inż. Kazimierz Janiak. Dodatkowo w listach do koordynatorów placówek
i dyrektora słowa podziękowania i gratulacje za
włączenie się do projektu „Pomóż oszczędzać
młodzieży” skierował senator Grzegorz Bierecki.
Z powodu obostrzeń związanych z pandemią
nie było możliwe zorganizowanie wspólnego,
uroczystego zakończenia projektu.
Mamy nadzieję, że nowe umiejętności
zaowocują w życiu uczestników projektu i będą
oni podejmować właściwe decyzje dotyczące
swoich finansów.

Małgorzata Kołodziej,
uczestniczka projektu

– Udział w projekcie był dobrą decyzją, ponieważ nauczyłam się prowadzić
swój budżet, planować swoje wydatki,
a także oszczędzać pieniądze. Projekt
spełnił moje oczekiwania. Wiadomości
przekazane przez trenerów były dla
mnie tak samo interesujące, jak i przydatne. Dzięki nim zdobyłam nowe
umiejętności, a moja wiedza jest teraz
większa. Moim zdaniem prowadzenie
budżetu domowego jest dobre i przydatne, ponieważ dzięki temu mamy
szkic swoich wydatków, możemy zobaczyć, ile wydajemy na zbędne rzeczy, a ile na te potrzebne. Myślę, że
w przyszłości będę taki budżet prowadzić. Oszczędzanie jest potrzebne,
ponieważ dzięki oszczędzaniu mamy
więcej pieniędzy.

Wręczenie nagród w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Maniach. Na zdjęciu od lewej: Paweł
Raczyński, Gabriela Wójcik, Piotr Malesa – dyrektor wszystkich trzech placówek, które wzięły udział
w projekcie, oraz Ewelina Starościk z córką Lenką

Skorzystaj z materiałów SKEF
przy zdalnym prowadzeniu lekcji

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ma atrakcyjną propozycję dla nauczycieli
przedsiębiorczości – na stronie www.skef.pl dostępne są materiały dydaktyczne pomocne
przy zdalnym prowadzeniu zajęć.

W

czasie pandemii przed nauczycielami i uczniami postawiono nowe wyzwanie: naukę zdalną. Taka forma
nauczania wymaga zupełnie innego przygotowania się
nauczycieli do przekazywania wiedzy uczniom. Bardzo
przydatne mogą okazać się materiały dostępne w Internecie.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej działa
od 1997 roku. Od 23 lat upowszechnia wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych, ale w przystępnej formie, odpowiedniej dla uczniów. Przez ten czas m.in. wydało podręczniki
szkolne dopuszczone do użytku szkolnego. Od lat realizuje wiele ciekawych projektów edukacyjnych: „Bezpieczna rodzina – bezpieczny
senior 2”, „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”, „Myślę, decyduję, działam.
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Finanse dla najmłodszych”, „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, „Pomóż oszczędzać
młodzieży”, „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
oraz „Program Przeciwdziałania Niewypłacalności – Pogotowie dla zadłużonych”.
Na stronie www.skef.pl nauczyciele, ale również
uczniowie i rodzice znajdą mnóstwo materiałów dydaktycznych, m.in. lekcje z historii spółdzielczości i współczesnej działalności SKOK-ów. SKEF proponuje atrakcyjne
formy edukacyjne, scenariusze lekcji, quizy, krzyżówki, zadania
domowe, filmy i prezentacje.
Mamy nadzieję, że ta wiedza uatrakcyjni zajęcia prowadzone
zdalnie!
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AKTUALNOŚCI

SKEF w 2019 roku

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej nie zwalnia tempa –
również w ubiegłym roku zorganizowało wiele zróżnicowanych inicjatyw
adresowanych do różnych grup wiekowych. W portfolio na 2019 rok
znalazły się m.in. warsztaty, programy edukacyjne, zbiórki charytatywne
i publikacje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Ośrodki
Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.

M

nogość konkursów i inicjatyw edukacyjnych organizowanych
przez SKEF świadczy o konsekwentnym zaangażowaniu
stowarzyszenia w cele, które realizuje od początków
działalności, czyli od 1997 roku. Na cele te składa
się nie tylko podnoszenie świadomości finansowej, ochrona konsumentów, aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych
zwolnieniem, reintegracja społeczna i zawodowa, lecz także szeroko pojęta działalność
charytatywna czy wkład w rozwój polskiego
dziedzictwa kulturowego. Część inicjatyw
skierowana do młodzieży ma na celu wdrażanie tej grupy wiekowej w arkana zarządzania domowym budżetem, oszczędzania
i inwestowania – wszystko po to, aby młodzi
ludzie mogli wkroczyć w dojrzałe życie oswojeni z finansowymi realiami współczesności.
Inne projekty adresowane są z kolei do seniorów,
rodzin i najmłodszych uczniów.
Wśród inicjatyw SKEF można znaleźć liczne konkursy dla Członków Kasy Stefczyka i innych SKOK-ów
oraz Członków stowarzyszenia. W „Finansowych dobranockach” zadaniem konkursowym było wyjaśnienie zagadnień z zakresu
finansów/ ekonomii/ budżetu domowego w formie przystępnej dla
dzieci.
Warto wspomnieć także o pomocy niesionej przez Ośrodki
Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, które specjalizują
się w poradnictwie finansowo-prawnym i konsumenckim. Usługi
są nieodpłatne i skierowane do konsumentów, których sytuacja
materialna nie pozwala na skorzystanie z płatnych porad prawnych.
W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało niemal 2 tys. osób,
blisko 20% więcej niż w roku 2018. Aż 51 osobom znajdującym się
w dramatycznej sytuacji finansowej udzielono bezpłatnej pomocy
w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
wskutek czego mogli oni rozpocząć życie wolne od długów. Aktualnie
Ośrodki znajdują się w czterech polskich miastach: Gdyni, Warszawie, Krakowie i Białej Podlaskiej.
Wiele przedsięwzięć Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji
Finansowej przeznaczonych jest dla dzieci i młodzieży szkolnej.
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” skierowane były do
uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. W ubiegłym roku wzięło
w nich udział 314 uczniów. Tematem zeszłorocznej, już XIV edycji
konkursu był obrót bezgotówkowy. Zwycięzcy zostali nagrodzeni
wysokimi nagrodami pieniężnymi: 3000 zł dla zwycięzcy, 2000 zł
za drugie miejsce i 1000 zł za trzecie.
Innym projektem skierowanym do uczniów była XI edycja projektu
„Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”,
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realizowana w roku szkolnym 2018/2019. Wzięło w niej udział 752
uczniów oraz 47 nauczycieli i trenerów z 30 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Podczas 15-godzinnych zajęć
warsztatowych poruszono m.in. zagadnienia planowania finansowego, kariery, domowego oszczędzania, inwestycji, kredytu oraz ubezpieczeń.
Ponadto stowarzyszenie wydało podręcznik zatwierdzony przez MEN do przedmiotu
„Podstawy przedsiębiorczości” i opracowało dodatkowe materiały dydaktyczne
dla nauczycieli na temat spółdzielczości
oraz praw kredytobiorcy.
SKEF dzięki darczyńcom 1% wznowił
Fundusz Stypendialny. W roku akademickim
2019/2020 wsparciem finansowym zostało
objętych łącznie 11 studentów i wychowanków domów dziecka, rozpoczynających naukę
na uczelniach wyższych.
Stowarzyszenie organizuje autorskie projekty
w mniejszych miejscowościach, m.in. w Janowie
Podlaskim, gdzie w 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie połączone z warsztatami „Planowanie finansowe i budżet”,
w ramach nowego projektu „Pomóż oszczędzać młodzieży”. Młodzi
uczestnicy – wychowankowie domów dziecka powyżej 15. roku życia
dowiedzieli się między innymi, czym jest planowanie finansowe,
jak wyznaczać sobie cele oraz jak prowadzić osobisty budżet. Dzięki
takim działaniom zyskują większą świadomość finansową, która
pozwoli im w przyszłości podejmować racjonalne decyzje i lepiej
zarządzać swoimi finansami.
W 2019 roku zrealizowano także dwie edycje projektu „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”, którą SKEF zrealizował we
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Odbiorcami projektów
były osoby w wieku ponad 55 lat, które wdrażano m.in. w funkcjonowanie instytucji finansowych w zakresie wspólnego rachunku
płatniczego oraz dyspozycji na wypadek śmierci.
SKEF podjął także współpracę z Narodowym Bankiem Polskim,
realizując projekt skierowany do dzieci „Myślę, decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”. Trwał on trzy lata i został zakończony
konkursem, w którym wzięło udział 743 najmłodszych uczestników.
W 2019 roku rozpoczęła się druga edycja projektu.
Ponadto przez cały rok stowarzyszenie prowadziło portal
www.skef.pl, w którym regularnie ukazywały się artykuły poradnikowe oraz informacje o prowadzonych działaniach.
Obfitość projektów potwierdza duże zaangażowanie Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w obszary związane
z edukacją finansową społeczeństwa, które z powodzeniem kontynuowane są w 2020 roku.
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Dla przezornych Polaków
Gwałtowne zmiany wymagają skutecznych reakcji, a nasza przyszłość potrzebuje odpowiednich zabezpieczeń.
Wydarzenia, które w ostatnich miesiącach dotknęły cały świat, pokazują jasno – powinniśmy myśleć,
wyprzedzając fakty. Powinniśmy, zanim pojawią się trudności, podejmować działania zabezpieczające nas
przed skutkami wydarzeń mogących nas zaskoczyć.

S

łowo „koronawirus” w ostatnim czasie pojawia się w mediach
nieustannie. Żyjemy w innej, trudnej do opanowania rzeczywistości. Nie oznacza to jednak, że musimy zdać się na los i skazać na
nieznane. Dla każdego z nas, dla naszych rodzin ważna jest stabilność

rozumiana wielowymiarowo, bo przecież globalne zmiany rzutują na
każdy aspekt naszego życia – na zdrowie, pracę, dostęp do środków
finansowych. Warto zatem zastanowić się, kogo obrać za partnera
w tych niepewnych czasach.

PROPOZYCJĘ DLA PRZEZORNYCH POLAKÓW PRZYGOTOWAŁA MARKA SALTUS UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie na życie OPTIMUM MAX,
które dostępne jest także w placówkach Kasy
Stefczyka, nie jest związane z posiadanymi
pożyczkami – to ochrona, którą może zostać
objęta cała rodzina. W zależności od wariantu
można ubezpieczyć siebie (wariant „SINGIEL”)
lub rozszerzyć ochronę na swoje dziecko („SINGIEL BIS”). Ubezpieczeniem można również
objąć małżonka lub partnera (wariant „DUO”),
a także całą rodzinę, łącznie z dziećmi oraz
rodzicami lub teściami (wariant „FAMILIA”).
Wypłata świadczenia następuje w przypadku
śmierci ubezpieczonego lub osób objętych
ochroną, także w wyniku zakażenia koronawirusem. Ponadto świadczenie wypłacane
jest (w zależności od wariantu ubezpieczenia) w przypadku nieszczęśliwego wypadku
ubezpieczonego lub członka rodziny, a także
uszczerbku na zdrowiu i pobytu w szpitalu
w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Należy pamiętać, że poza zdarzeniami będącymi następstwem nieszczęśliwego wypadku
obowiązuje okres karencji.

DO LEKARZA
Z SALTUS UBEZPIECZENIA
Zdrowie to jeden z kluczowych tematów,
o jakich dyskutujemy i o jakich myślimy
w ostatnim czasie. Choć sama polisa nie
zapewni nam specjalnej obsługi w przypadku
infekcji wirusem, który wywołał pandemię;
widzimy, że dostęp do lekarzy potrzebny jest
nam do codziennego funkcjonowania. Dzięki
SALTUS Ubezpieczenia i ubezpieczeniom
zdrowotnym można ominąć wielotygodniowe
kolejki do lekarzy lub na badania. Ubezpieczenie SALTUS na Zdrowie kierowane jest
do osób w wieku 18–67 lat, które na podstawie skierowania od lekarza otrzymują szybki
dostęp do badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów, tj. chirurga, dermatologa, kardiologa, neurologa, okulisty,
otolaryngologa czy urologa. Obejmuje także
wsparcie w chorobie, czyli wizyty domowe po
nieszczęśliwym wypadku, działania z zakresu
walki z boreliozą oraz konsultacje z lekarzem
INFOLINIA 801 600 100
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OPTIMUM MAX – POMYŚL O SOBIE
I SWOICH BLISKICH

na odległość i dostęp do infolinii medycznej,
dzięki którym można uzyskać informacje
np. dotyczące działania leków czy przygotowania się do badań.
Ubezpieczenie SALTUS Kuracja ułatwia
natomiast powrót do zdrowia po przebytym
zawale serca, udarze mózgu lub nieszczęśliwym
wypadku. Zapewnia nielimitowane konsultacje
lekarzy specjalistów i badania diagnostyczne
przez 6 miesięcy po zajściu nieszczęśliwego
wypadku lub opuszczeniu szpitala. Pakiet
obejmuje także wsparcie w chorobie, np. organizację i opłacenie pobytu w sanatorium, kiedy
tylko zrodzą się takie możliwości, pomoc
pielęgniarki, dostarczanie leków, transport
medyczny na badania kontrolne, wypożyczenie
lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI
Z UBEZPIECZENIEM
Pożyczkobiorcy Kasy Stefczyka w okresie
epidemii mogą także zabezpieczyć swoich
bliskich ubezpieczeniem na życie TWOJA
PROMESA. W przypadku śmierci ubezpieczonego, również spowodowanej COVID-19,
jego rodzina otrzyma świadczenie stanowiące
kwotę pozostałego do spłaty zadłużenia. Maksymalna suma ubezpieczenia uzależniona jest
od wieku ubezpieczonego i wynosi nawet do
100 tys. zł. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że

ubezpieczenie TWOJA PROMESA objęte jest
karencją od 1 do 3 miesięcy w zależności od
wieku ubezpieczonego.
Obserwując nasze otoczenie, widzimy, że
konsekwencje pandemii znacznie wykraczają
poza kwestie zdrowotne. Dotykają one sfery
społecznej i gospodarczej. Myśląc o bezpiecznej
przyszłości, warto brać pod uwagę także ubezpieczenie od utraty pracy. Z tą wyjątkowo nieprzyjemną sytuacją będą musieli zmierzyć się
ludzie na całym świecie. Utrata źródła dochodu
generuje problemy ze spłatą zobowiązań.
Ubezpieczenie do pożyczek TWOJA POSADA
gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości 6 rat pożyczki zgodnie z pierwotnie ustalonym harmonogramem spłat pożyczki. Suma
ubezpieczenia tej polisy może wynieść nawet
100 tys. zł, a ochrona następuje już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki – co
oznacza brak karencji. Należy pamiętać przy
tym, że wypłata odszkodowania może nastąpić,
jeżeli ubezpieczony zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny.
Świat dookoła nas zmienia się radykalnie. Nie wiemy, jak będzie wyglądało jutro,
wiemy jednak, jak – w sprawdzony i rzetelny
sposób – zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Szczegóły ubezpieczeń
zdrowotnych SALTUS Ubezpieczenia wyjaśnią pracownicy placówek Stefczyk Finanse.
Zapraszamy.
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Poleć Zyskaj
Kasę

kasę!

Zgarnij nawet

500 zł

kasastefczyka.pl
801 600 100

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

AKTUALNOŚCI

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej Kasie

W trosce o utrzymanie dobrych relacji członkowskich, z chęci
informowania Członków o bieżącej sytuacji w Kasie Stefczyka
oraz zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka przedstawia informację dotyczącą działań Zarządu Kasy
w kwietniu 2020 roku.
KWIECIEŃ 2020
W związku z sytuacją, jaka panuje w całym kraju i spowodowana jest obawami
przed koronawirusem (COVID-19),
Zarząd Kasy podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania posiedzeń Zarządu –
wszelkie decyzje podejmowane były
podczas posiedzeń Sztabu Kryzysowego, który zwoływany był z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności
i bezpieczeństwa.
Zagadnienia, które były omawiane na
posiedzeniach Sztabu Kryzysowego,
dotyczyły oceny bieżącej sytuacji Kasy,
opracowania i wprowadzenia stosownych procedur bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem ciągłości działania
placówek oraz stałego dostępu naszych
Członków do swoich środków finansowych, a także wdrożenia w Kasie możliwości świadczenia usług za pośrednictwem kanałów zdalnych, dzięki czemu
oferta Kasy poszerzyła się o możliwość
wystąpienia o kredyt czy założenia lokaty
bez konieczności wizyty w placówce Kasy.
Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
DDzatwierdzenia jednolitych wzorów druków m.in. dotyczących:
○○ regulaminu promocji konta IKS dla
posiadaczy pożyczki Zaratka,
○○ umowy pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki),
○○ umowy lokaty skokowej,
○○ umowy lokaty terminowej odnawialnej,
○○ umowy lokaty skokowej Plus,
○○ umowy lokaty rentierskiej,
○○ umowy lokaty systematycznego
oszczędzania,
○○ umowy lokaty terminowej zwykłej,
○○ wniosku o renegocjację,
○○ wniosku o restrukturyzację pożyczki
wypowiedzianej,
○○ wniosku o restrukturyzację pożyczki
niewypowiedzianej,
○○ umowy o świadczenie usługi bankowości elektronicznej;
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DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia
formuły produktu;
DDzatwierdzenia procesu zawierania
umów o kredyt konsumencki drogą
elektroniczną;
DDzmiany oprocentowania pożyczek/
kredytów w związku ze zmianą (obniżeniem) wysokości stóp procentowych
decyzją Rady Polityki Pieniężnej NBP,
z uwzględnieniem zmiany odsetek maksymalnych z 8 kwietnia 2020 r.;
DDzatwierdzenia zmiany Tabeli Prowizji
i Opłat dla pożyczek i kredytów;
DDzatwierdzenia zmiany Tabeli Prowizji
i Opłat dla rachunku e-Parlamentarzysta;
DDzatwierdzenia zmiany Tabeli Prowizji
i Opłat dla rachunków bieżących dla
podmiotów instytucjonalnych oraz dla
fundacji;
DDaktualizacji dokumentów dotyczących
opłat – rachunki płatnicze dostępne
w ofercie Kasy oraz wycofane z oferty;
DDobniżenia oprocentowania maksymalnego pożyczek i kredytów w związku ze
zmianą stopy referencyjnej przez RPP;
DDzmiany parametrów Grupowego Ubezpieczenia na życie – Optimum Max;
DDzmiany wysokości stopy oprocentowania aktywnych rachunków lokat
z oprocentowaniem opartym o wskaźnik inflacji (CPI);
DDzatwierdzenia jednolitego brzmienia karty, parametrów oraz formuły
produktu:
○○ Kredyt Inwestycyjny – podmioty
instytucjonalne,
○○ Szybka Pożyczka Odnawialna,
○○ Kredyt Wysokokwotowy,
○○ Linia Obrotowa w rachunku rozliczeniowym,
○○ Linia Tandem,
○○ Obrotowa Linia Pożyczkowa,
○○ Obrotowa LP Super VIP,
○○ Pożyczka Hipoteczna,
○○ Pożyczka Inwestycyjna / Kredyt
Inwestycyjny,

○○ Pożyczka Obrotowa II,
○○ Pożyczka Super VIP Gospodarcza,
○○ Prosta Pożyczka Gospodarcza,
○○ Szybka Pożyczka Gospodarcza,
○○ Linia Pożyczkowa VIP,
○○ Linia Pożyczkowa,
○○ Pożyczka na Nowe,
○○ Pożyczka Gotówkowa,
○○ Pożyczka Super VIP,
○○ Pożyczka Zaratka;
DDlikwidacji placówki partnerskiej w Rawie Mazowieckiej i Obornikach;
DDzatwierdzenia dokumentacji i procedur
regulujących pracę w Kasie Stefczyka:
Metodyka analizy zdolności kredytowej
i weryfikacji dokumentacji kredytowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka,
wyd. XI; PR02.04.01/42 Obsługa wniosków kredytowych przez telefon, wyd. II;
Metodologia kredytów detalicznych –
Zasady udzielania pożyczek i kredytów detalicznych w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, wyd. VI; PR11.06/05
Obsługa zgłoszeń dotyczących wykorzystania rachunku w Kasie do celów
przestępczych, wyd. II; PR02.04.01/10
Obsługa Członków Kasy – osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione, wyd. IX.
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„Bezpieczna rodzina –
bezpieczny senior 2”
W kwietniu 2020 roku zakończyła się druga edycja projektu pt. „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”, który Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej realizowało od 1 listopada 2019 r.

Z

akończona sukcesem pierwsza edycja projektu dla seniorów sprawiła, że
zainaugurowano kolejną edycję. W ramach
projektu pracownicy stowarzyszenia o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji
finansowej prowadzili warsztaty edukacyjne
dla seniorów, osób po 55. roku życia. Warsztaty odbywały się na terenie czterech województw (lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego i pomorskiego). Tematyka zajęć
dotyczyła zagadnień finansowych w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz
rachunku wspólnego. Uczestnicy warsztatów
dowiedzieli się między innymi, czym jest dyspozycja na wypadek śmierci, czego dokładnie
dotyczy i na czym polega oraz jak wygląda

procedura jej ustanowienia, odwołania oraz
wypłaty. Ponadto podczas warsztatów omówiono zagadnienie rachunku wspólnego.
Seniorzy dowiedzieli się, czym jest rachunek
wspólny, poznali uprawnienia przysługujące
w przypadku jego posiadania. Rekrutacja do
projektu odbywała się za pośrednictwem
instytucji działających na rzecz seniorów,
m.in. klubów seniorów, uniwersytetów
III wieku, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej itd. Każdy uczestnik podczas zajęć
otrzymał broszurę tematyczną, która została
opracowana na potrzeby seniorów, oraz upominek (notes i długopis). Projekt realizowany
był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach
programu edukacji ekonomicznej.

Finansowe ABC

Wpływ karencji na dopłaty
w programie „Rodzina na swoim”
Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosiła się Klientka, która korzysta
z programu „Rodzina na swoim”. Dzięki programowi Klientka otrzymuje dopłatę do spłaty odsetek
kredytu mieszkaniowego. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 Klientka była zmuszona do
zawieszenia spłat kredytu hipotecznego. Kobieta zastanawia się, czy w związku z zawieszeniem spłat
rat kredytu okres, przez który obowiązują dopłaty, został również wstrzymany czy biegnie dalej.

D

opłata do spłat odsetek
kredytu wynika z ustawy
o finansowym wsparciu rodzin
i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Dopłata stanowi równowartość 50% kwoty
odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty, według
stopy referencyjnej obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty.
Dopłaty stosuje się przez okres
8 lat od dnia pierwszej spłaty
odsetek.
Zgodnie z Ustawą z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
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COVID-19 do okresu dopłat nie
wlicza się okresu karencji w spłacie rat kapitałowych lub odsetek
od kredytu preferencyjnego,
jeżeli karencja ta nastąpiła na
wniosek kredytobiorcy złożony
w związku z wystąpieniem stanu
zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii.
Oznacza to wydłużenie terminu
stosowania dopłat o okres, w którym zostanie zawieszona spłata
kredytu preferencyjnego z uwagi
na istniejący stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii.
Podsumowując: aby Klientka
mogła skorzystać z zawieszenia
biegu dopłat, musi:

1. złożyć wniosek o zawieszenie
spłaty rat do instytucji finansowej, w której ma kredyt
hipoteczny;
2. udowodnić, że stan zagrożenia lub epidemii wpłynął na
finanse wnioskodawcy, uniemożliwiając lub utrudniając
mu spłatę kredytu na poprzednich warunkach.
***
Dodatkowa istotna
informacja:
W okresie karencji w spłacie rat kapitałowych lub
odsetek od kredytu preferencyjnego odsetki podlegają
kapitalizacji.

PIOTR TOKARCZYK
specjalista ds. prawnych SKEF
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Moim jedynym marzeniem
jest życie bez długów…
Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzone przez
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od blisko 20 lat
pomagają osobom zadłużonym i radzą, jak skutecznie pozbyć się
problemów finansowych.

C

HISTORIA PANI JOANNY
Tak też było w przypadku Pani Joanny, która zgłosiła się do jednego
z naszych Ośrodków za namową znajomych, którzy nie mogli pogodzić się z myślą, że pomimo podjętych wielu prób porozumienia
się z wierzycielami i chęci spłaty zadłużenia cały czas jest odsyłana
z przysłowiowym kwitkiem. Była w dramatycznej sytuacji finansowej, bez nadziei, że uda jej się kiedykolwiek spłacić posiadane długi.
Na zawsze w głowie pozostanie pierwsze zdanie wypowiedziane przez
Panią Joannę na spotkaniu w Ośrodku: „Moim jedynym marzeniem
jest życie bez długów…”.
Od początku życie Pani Joanny było trudne, częściowo wychowywała się w domu dziecka, częściowo opiekę nad nią sprawowała babcia.
Brakowało jej rodzinnego ciepła i odpowiednich wzorców. Jej dorosłe
życie zaczęło się, kiedy jeszcze była nastolatką. W wieku 17 lat urodziła
swoje pierwsze dziecko. Zamieszkała z malutkim synem w mieszkaniu
babci. Podjęła pracę, nisko płatną, ponieważ nie miała wykształcenia
i szansy na lepsze zatrudnienie. Dwa lata później wyszła za mąż i urodziła kolejne dzieci, w sumie czworo. Już wtedy zaczęły się jej problemy
finansowe. Żyli bardzo skromnie. Brakowało na wszystko, na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Nie mogła liczyć na
niczyją pomoc, a sama niewiele zarabiała. Szybko okazało się, że mąż
ma problem z nadużywaniem alkoholu. Wszystko, co zarobił, przeznaczał na używki. Klientka zdecydowała się na rozwód. Pani Joanna
zaczęła zaciągać drobne pożyczki, aby móc kupić jedzenie dla dzieci
i siebie oraz opłacić rachunki. Początkowo wszystko spłacała terminowo, póki sama nie straciła pracy. Sześcioosobową rodzinę musiała
utrzymać z niewielkiego zasiłku z opieki społecznej. Na spłatę długów
nic nie zostawało.
Zadłużenie zaczęło lawinowo rosnąć. Odsetki karne, koszty windykacyjne, koszty sądowe i egzekucyjne… W okamgnieniu dług wzrósł
dwukrotnie. Na domiar złego rodzinie groziła eksmisja z mieszkania
w następstwie nieopłacanego w terminie czynszu. Sytuacja finansowa
doprowadziła Panią Joannę do problemów zdrowotnych. Korzystała
z pomocy psychologa i psychiatry. Stan Klientki był na tyle poważny,
że przez dłuższy czas wymagała hospitalizacji, a później stałego przyjmowania leków. Po względnej poprawie stanu zdrowia na Panią Joannę
spadł kolejny cios – jej dzieci umieszczono w domu dziecka. Depresja
powróciła ze zdwojoną siłą. Długi rosły cały czas…
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o roku ze wsparcia specjalistów ODFiK korzysta kilkaset osób
z całej Polski. Tylko w ubiegłym roku pomogliśmy blisko
2 tysiącom osób. Każdy zgłaszający się do nas Klient może liczyć na
indywidualne zajęcie się jego sprawą, poradę czy sporządzenie pisma.
Nikogo nie pozostawiamy bez pomocy.

Tylko wielka determinacja w walce o dzieci i swoje zdrowie spowodowała, że Klientka podniosła się z tej trudnej sytuacji. Do życia rodzinnego i zdrowotnego powrócił spokój. Pani Joanna podjęła stałą pracę.
Jedyną jej bolączką pozostały niespłacone długi. Próbowała wielokrotnie
porozumieć się ze swoimi wierzycielami – bezskutecznie. Proponowane
kwoty miesięcznej spłaty były dla wierzycieli niewystarczające. Pani
Joanna traciła nadzieję, że uda jej się kiedykolwiek wyjść z zadłużenia.
Klientka ostatnią swoją szansę upatrywała w możliwości ogłoszenia
upadłości konsumenckiej. Trafiła do Ośrodka Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego, gdzie uzyskała poradę prawną, a następnie pomoc
w sporządzeniu wniosku do sądu. Postanowienie z sądu przyszło po
niecałych dwóch miesiącach. Z przejęcia Klientka nie mogła otworzyć
koperty. Udało się…
Na to wspomnienie do dziś pojawiają się u Pani Joanny łzy w oczach.
Przez pewien czas syndyk zajmował wynagrodzenie Klientki. Teraz ona
sama spłaca zadłużenie w ratach zgodnie z decyzją sądu. Nigdy celem
Pani Joanny nie było uniknięcie spłaty zadłużenia. Nie może doczekać
się dnia, gdy zapłaci ostatnią złotówkę i odetchnie z ulgą, że to już koniec.
Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemów finansowych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na

www.pogotowiedlazadluzonych.pl

KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK
kierownik Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
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Zyskaj nawet

150 zł!

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

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

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

OFERTA

Seniorom w Kasie
Stefczyka łatwiej

Kasa Stefczyka odpowiadając na oczekiwania Klientów, a także przystosowując
się do aktualnej sytuacji w kraju, wprowadza wiele rozwiązań, które ułatwiają
korzystanie z jej usług. Szczególnie zadbała o seniorów.

E

merytura powinna wiązać się ze skupieniem
na sobie i rodzinie oraz realizacji marzeń,
które do tej pory odkładane były na później.
W ostatnim czasie osobom starszym z pewnością trudno jest odnaleźć się w tak nagle zmienionej rzeczywistości, dlatego Kasa Stefczyka
przynajmniej w dziedzinie finansów ułatwia
im funkcjonowanie. Przypominamy więc zalety
oferty Kasy oraz wprowadzone w ostatnim czasie ułatwienia.
Kasa Stefczyka, by pomóc gospodarować
własnymi środkami, proponuje rachunek płatniczy IKS zapewniający seniorom możliwość
łatwego dostępu do środków w placówkach na
terenie całego kraju, położonych w dogodnych
miejscach. W ramach tego rachunku płatniczego
Kasa oferuje nowoczesne narzędzia, np. – kartę
płatniczą Visa, dzięki której można wypłacać
pieniądze z bankomatu czy płacić nią za zakupy
w sklepie. Osoby, które preferują bezpośredni
kontakt przy załatwianiu spraw finansowych,
mogą skorzystać z możliwości wpłat i wypłat
INFOLINIA 801 600 100

gotówki, a także dokonywania przelewów np.
za czynsz, prąd czy gaz w placówkach Kasy.
Seniorzy, którzy otrzymują stałe świadczenie emerytalne, rentowe lub emerytalno-rentowe, mogą także skorzystać z promocji „KASA
DLA SENIORA” II edycja. Można w niej otrzymać nagrodę w wysokości 50 zł. Jednak aby ją
odebrać, należy posiadać rachunek płatniczy
IKS w Kasie, zgłosić swój udział w promocji,
wypełniając odpowiedni formularz i akceptując warunki promocji, oraz zapewnić wpływ
świadczenia z krajowego organu emerytalnego
lub rentowego na rachunek płatniczy w Kasie.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że Kasa
Stefczyka, szczególnie w trosce o osoby starsze,
przeprowadziła szereg działań, dzięki którym
w obecnym czasie korzystanie z usług w placówkach jest bezpieczne. Wszystkie placówki
zostały wyposażone w środki do dezynfekcji
rąk, a przed obsługą nowego Klienta odkażane
są miejsca obsługi. Obecnie Klienci wiele spraw
mogą załatwić przez telefon, dzwoniąc pod

numer 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora).
Tą drogą można m.in. zawnioskować o kartę
płatniczą do rachunku IKS lub założyć lokatę.
Również bez wychodzenia z domu telefonicznie
można wnioskować o pożyczkę nawet do kwoty
50 tys. zł. Dzięki temu pieniądze mogą być na
rachunku płatniczym nawet w dniu złożenia
wniosku pożyczkowego.
Promocja „KASA DLA SENIORA” II edycja trwa
od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Rejestracja do
promocji musi nastąpić w ciągu trwania obecnej
edycji promocji, natomiast spełnienie warunków
musi nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od
zakończenia obecnej edycji promocji. Szczegółowe warunki udziału w promocji „KASA DLA
SENIORA” określa jej regulamin dostępny w placówkach oraz na stronie www.kasastefczyka.pl.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej. Maksymalna kwota
pożyczki dostępnej bez wychodzenia z domu
wynosi 50 tys. zł. Oferta dostępna dla Członków
Kasy Stefczyka.
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NAJTAŃSZY KREDYT
KONSOLIDACYJNY

wg rankingu www.17bankow.com

Pożyczka Fit

RRSO: 6,23%

zł
prowizji

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

(koszt wg taryfy operatora)

• Złóż wniosek na www.kasastefczyka.pl

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny
zdolności kredytowej. Pożyczkę bez wizyty w placówce mogą otrzymać Członkowie Kasy Stefczyka. Konto oznacza rachunek płatniczy. Pożyczka Fit to najtańszy
kredyt konsolidacyjny wg rankingu serwisu www.17bankow.com, stan na 10 kwietnia 2020 r.

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

Czerwiec w końcu daje możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu.
Luzowane ograniczenia kwarantanny społecznej sprawiają, że świat nabiera barw. Nawet krótkie, weekendowe wczasy mogą być satysfakcjonujące, jeśli je dobrze zaplanujemy. Pożyczka Zaratka od Kasy Stefczyka
zapewni środki na godziwy wypoczynek. Wesprze też w innych planach,
które Klienci Kasy chcą zrealizować w najbliższym, letnim czasie.

D

obre wakacje wydają się niezbędną przerwą w każdym kwartale, pozwalają bowiem
zregenerować się i powrócić do codziennego
życia z przyjemnością. Idea wakacji narodziła się dawno temu w religijnych tradycjach,
obecnie zaś służy m.in. świętowaniu wolnego
czasu z rodziną. Właśnie dlatego dobrze przygotowana celebracja zapewni najwięcej radości
i pomnoży siły. Nawet trzy wyjątkowe dni mogą
zapewnić energię i inspirację na długie tygodnie, jeśli tylko dobrze je spędzimy!
Jeżeli zaś interesuje nas remont lub odświeżenie mieszkania, Pożyczka Zaratka może stać
się kluczowym uzupełnieniem budżetu. Nawet
mały remont stawia przed dylematem wyboru
lepszych materiałów, solidniejszych mebli czy
bardziej wydajnej technologii. Dzięki dodatkowym wkładom finansowym rezultaty remontu
będą nam służyć przez lata, długo po tym, jak
spłacimy swoje zobowiązania.
Pożyczkę Zaratka można otrzymać w wysokości 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Miesięczna rata to tylko 25 zł za każdy pożyczony
1000 zł. Prowizja wynosi 0 zł, a czas, jaki mamy
na spłatę, to 48 miesięcy.
Członkowie Kasy Stefczyka, aby otrzymać
pożyczkę, nie muszą odwiedzać placówki.
Aby dowiedzieć się wszystkiego, co potrzebne,
i sfinalizować umowę. Wystarczy kontakt
przez infolinię – 801 600 100 (koszt połączenia
wg taryfy operatora). Jeżeli wszystkie warunki
wstępne zostaną spełnione, umowa zostanie wysłana drogą elektroniczną, a pieniądze
z pożyczki będą dostępne na rachunku płatniczym nawet tego samego dnia. Oczywiście
możliwa jest także bezpośrednia konsultacja
w placówce Kasy, gdzie codziennie utrzymywane są odpowiednie środki bezpieczeństwa
sanitarnego. Warunkiem przyznania Pożyczki
Zaratka jest nieposiadanie pożyczek lub kredytów w Kasie Stefczyka w okresie co najmniej pół
roku przed dniem złożenia wniosku.
Pożyczka Zaratka otrzymała prestiżowe
wyróżnienie „Dobra Marka 2019 – Jakość,
Zaufanie, Renoma!” w kategorii „Pożyczki
gotówkowe”. Wyróżnienie to jest przyznawane
innowacyjnym, rozwojowym i najbardziej
INFOLINIA 801 600 100

rozpoznawalnym markom obecnym na polskim
rynku. Przyznanie wyróżnienia poparte zostało
badaniami konsumenckimi przeprowadzonymi
przez redakcję „Forum Biznesu” oraz „Biznes
Trendy”, w których pod uwagę brane są takie
czynniki, jak: siła oraz pozycja rynkowa marki,
zaufanie konsumentów, a także jakość produktu
lub usługi.
Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 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 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat
równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł.
Całkowita kwota do zapłaty: 1149,52 zł, w tym
odsetki: 149,52 zł. Decyzja kredytowa zależy od
indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Weź Pożyczkę Zaratka bez wychodzenia
z domu! Złóż wniosek na stronie www.kasastefczyka.pl, zadzwoń do placówki lub pod nr
801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Oferta przeznaczona dla Członków
Kasy Stefczyka.
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Restrykcje zostaną poluzowane,
ale o żadnej normalności przez długi
czas nie może być jeszcze mowy
Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego wchodzą w życie kolejne
fazy rozluźniania restrykcji spowodowanych pandemią koronawirusa. Przyjęta zasada jest dość klarowna: jeżeli okaże się, że liczba zarażonych gwałtownie wzrośnie, natychmiast zrobimy krok do tyłu i obostrzenia zostaną
przywrócone. Niewykluczone, że ten sposób funkcjonowania państwa i gospodarki zostanie z nami na długo.
rzypominają mi się w tym kontekście
dawne prognozy, bodaj z początku lat 60.
ubiegłego stulecia, w których różni ówcześni
naukowcy przewidywali, że do 1975 roku rak
stanie się całkowicie uleczalną chorobą. Perspektywa kilkunastu lat wydawała im się wtedy
wystarczająco daleka, aby ludzkość uporała
się z tą groźną chorobą. Tymczasem od tamtej
pory minęło 60 lat i pomimo postępu w medycynie miliony ludzi ciągle umierają na raka.
Być może podobnie będzie z koronawirusem,
zwłaszcza że – jak wynika z niektórych badań –
ci, którzy przeszli chorobę, wcale nie nabywają
odporności. A zatem kolejne szczepy i mutacje
mogą pozostać z nami jeszcze długo i z różną
intensywnością zarażać i zabijać ludzi. Cechą
zachodnich społeczeństw jest optymizm,
wielka wiara pokładana w nauce. Jednak nie ma
żadnej gwarancji, że szczepionka, która – być
może – powstanie za dwa lata (przypomnę, że
najpierw mówiło się o roku, potem o 18 miesiącach) okaże się skuteczna. Wciąż też bardzo
mało wiemy o samym koronawirusie, a nowe
informacje nie nastrajają zbyt optymistycznie.
Oczywiście może się zdarzyć coś nieoczekiwanego, np. koronawirus sam zniknie, tak jak
stało się to z jego poprzednikiem, wirusem
SARS, który nagle, ni stąd, ni zowąd, po prostu
wyparował w lipcu 2003 roku. Wydaje się to
jednak coraz mniej prawdopodobne.
Ludzie powoli przyzwyczajają się do zagrożenia. Liczby zakażonych nie robią już na nikim
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większego wrażenia. Coraz mniej osób zagląda
też do tabelek pokazujących przyrosty chorych,
chociaż jeszcze nie tak dawno temu były one
obowiązkowym punktem codziennego przeglądu informacji większości z nas. O istnieniu
pandemii przypominają jeszcze maski na twarzach przechodniów, zresztą w wielu wypadkach nonszalancko zsunięte na szyję. Gdyby

O żadnej normalności nie może
być mowy. Kroczymy po kruchym lodzie,
trzeba być więc ostrożnym i uważać,
aby się nagle nie załamał.
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nie te maski, łatwo byłoby nam ulec złudzeniu,
że żadnego zagrożenia nie ma.
Dlatego mam ambiwalentny stosunek do
luzowania restrykcji. Z jednej strony dobrze
powracać, nawet stopniowo, do normalnego
życia i dać wreszcie oddech gospodarce, ale
z drugiej pozostaje obawa, że za chwilę wszyscy całkiem już zapomną o ostrożności i wtedy
odczujemy to bardzo dotkliwie. Sądzę zresztą,
że prawdopodobnie na jesieni, może w październiku, może w listopadzie, zagrożenie
powróci – i to z większą siłą. O żadnej normalności nie może być zatem mowy. Kroczymy po
kruchym lodzie, trzeba być więc ostrożnym
i uważać, aby się nagle nie załamał.
KONRAD KOŁODZIEJSKI
publicysta tygodnika „Sieci”
i portalu wPolityce.pl
Źródło: wPolityce.pl
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Benedykt XVI uważa, że jest
nadal papieżem w perspektywie
duchowej i ontologicznej
W Niemczech ukazała się właśnie najnowsza, 1200-stronicowa autoryzowana
biografia Josepha Ratzingera, napisana przez znanego dziennikarza Petera
Seewalda, który już wcześniej przeprowadził kilka wywiadów książkowych
z Benedyktem XVI.
eszcze przed premierą biografii głośno było o niej z powodu ujawnionego fragmentu, w którym Benedykt XVI mówił, że rozpowszechnienie się dziś takich zjawisk jak aborcja, zapłodnienie in vitro czy pseudomałżeństwa homoseksualne to przejaw „duchowej siły Antychrysta”.
Chciałbym zwrócić jednak uwagę na inny fragment tej książki, w którym Benedykt XVI opowiada się o swoim rozumieniu własnego statusu:
papieża emeryta (czy też, jak mówią niektórzy, papieża seniora). Jak pojmować ów stan, którego do tej pory nie było nigdy w Kościele? Otóż
Benedykt podkreśla jego „duchowy wymiar”, nazywając go zarazem
swoim „mandatem”. Wyjaśnia, że poprzez swoją abdykację zrezygnował z „konkretnej władzy prawnej”, ale zachował „duchowy mandat”.
By to wyjaśnić, porównał swoje dzisiejsze położenie do położenia
biskupów, którzy przechodzą na emeryturę i nie sprawują już konkretnej władzy w diecezji, ale nadal pozostają biskupami. Podobnie jest, jego
zdaniem, z urzędem papieskim.
Odwołał się też do innego porównania. Przywołał mianowicie przykład rodzin, w których najstarszy członek staje się tak sędziwy, że nie
jest już w stanie wypełniać swoich obowiązków głowy rodziny, które
przejmuje za niego ktoś inny, jednakże jego ontologiczny status ojcowski
pozostaje niezmieniony. Tak było np. w Bawarii, gdzie ojciec w pewnym
momencie przekazywał synowi gospodarstwo rolne, ale mieszkał z nim
dalej, choć w nieco innej roli. Nadal pozostawał ojcem, ale zmieniał się
zakres jego praw i obowiązków.
Benedykt XVI został zagadnięty też przez Petera Seewalda o pytania (tzw. dubia), jakie skierowali do Franciszka czterej kardynałowie
w związku z adhortacją „Amoris laetitia”. Papież emeryt odpowiedział,

Jak pojmować stan papieża emeryta,
którego do tej pory nie było nigdy
w Kościele? Benedykt XVI wyjaśnia,
że poprzez swoją abdykację zrezygnował
z „konkretnej władzy prawnej”,
ale zachował „duchowy mandat”.
że nie chce ich komentować, ponieważ mógłby w ten sposób wykroczyć
poza swój mandat duchowy i wkroczyć w sferę zarządzania Kościołem,
z której się przecież wycofał.
Benedykt XVI zaprzeczył też, jakoby po swym ustąpieniu „nieustannie interweniował w debatach publicznych”, co zarzuca mu część
komentatorów religijnych (tak było w przypadku, gdy wypowiedział się
np. na temat przyczyn pedofilii wśród duchowieństwa czy konieczności utrzymania celibatu księży). Stwierdził, że ci, którzy oskarżają go
INFOLINIA 801 600 100
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o „niebezpieczne wtrącanie się w zarządzanie Kościołem”, pokazują, iż
biorą udział w kampanii przeciwko niemu, „która nie ma nic wspólnego
z prawdą”. Dodał, że jego słowa są przy tym często zniekształcane oraz
interpretowane w „głupi i nikczemny sposób”.
Podsumowując, można powiedzieć, że Benedykt XVI potwierdził
słowa swojego osobistego sekretarza arcybiskupa Georga Gänsweina,
który kilka lat temu zaskoczył wszystkich stwierdzeniem, że papiestwo
funkcjonuje dziś w dwóch wymiarach – aktywnym i kontemplatywnym:
„Od 11 lutego 2013 roku urząd papieski nie pozostaje w tym samym
kształcie, co poprzednio. […] Wraz z wyborem jego następcy Franciszka
13 marca 2013 roku nie mamy dwóch papieży, ale de facto jeden urząd
poszerzony o element aktywny i element kontemplatywny. Z tej przyczyny Benedykt XVI nie wyrzekł się ani imienia, ani białej sutanny.
Dlatego też właściwym sposobem zwracania się do niego jest: «Wasza
Świątobliwość». Z tego też powodu nie wycofał się do jakiegoś odosobnionego klasztoru, ale pozostał wewnątrz Watykanu, jakby usunął się
tylko na bok, by uczynić miejsce swemu następcy”.
Mimo tych wyjaśnień pozostaje jednak niedosyt, jak rozumieć tę nową
rzeczywistość, dla której nie ma żadnych odniesień w historii i tradycji
Kościoła.
GRZEGORZ GÓRNY
reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny
Źródło: wPolityce.pl
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Partyzant skazany
na karę śmierci

Informację o identyfikacji szczątków m.in. Ryszarda Kłaputa ogłoszono 3 grudnia
2019 r., podczas uroczystej konferencji w Pałacu Prezydenckim. Noty identyfikacyjne
wręczyli rodzinom prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz zastępca dyrektora Biura
Poszukiwań i Identyfikacji IPN mec. Anna Szeląg. Tak przywrócono pamięć o „Pomście”.

yszard Kłaput, ps. „Pomsta”, partyzant 3. kompanii Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia” urodził
się 4 kwietnia 1924 r. w Mysłowicach na Śląsku. Był synem Mikołaja
(inspektora celnego) i Marii z d. Kopacz. Mieszkał z rodziną w Mydlnikach (dzielnica Krakowa). Był dobrze wykształcony, ukończył szkołę
powszechną, dwie klasy szkoły technicznej i jedną klasę gimnazjum
św. Jacka w Krakowie. W młodości działał w harcerstwie w 20. KDH.
Jego młodość i dalszą naukę przerwał wrzesień 1939 r. Parę miesięcy później Ryszard Kłaput stanął przed dramatycznym wyborem,
jakiego musiały dokonać tysiące Polaków z Pomorza, Wielkopolski
i Śląska: czy przyjąć folkslistę, czyli niemiecką listę narodowościową,
czy nie? Odmówił i w styczniu 1940 r. został zatrzymany, a następnie,
jak sam zeznawał, osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Półtora roku później znalazł się w Austrii (relacjonował, że zbiegł
z obozu, możliwe jednak, że został z niego zwolniony), gdzie początkowo pracował u gospodarza, potem zaś przydzielono go, zgodnie
z wyuczonym zawodem, jako pomocnika szofera do pracy w Czerwonym Krzyżu. Pracę tę kontynuował także jakiś czas po kapitulacji
Niemiec. Pisał później: „Po skończonej wojnie jeździłem w amerykańskim czerwonym krzyżu, gdzie otrzymałem od nich dyplom za
uratowanie życia 11 lotnikom. W roku 1945 27 VII powróciłem wraz
[z] żoną i dzieckiem do Ojczyzny, żeby pracować dla niej tak jak każdy
Obywatel”.
Po zakończeniu wojny początkowo mieszkał w Katowicach, a później przeniósł się do Krakowa. Pracował jako szofer. We wrześniu 1945 r.
zarejestrował się w RKU Legnica, zwolniony z obowiązku służby
wojskowej. Jesienią 1946 r. skontaktował się z łącznikami Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” i we wrześniu dołączył do konspiracji. Początkowo przebywał w okolicach Turbacza, poszukując
obozowiska partyzantów, następnie przez łącznika został skierowany
w rejon Rabki, gdzie przydzielono go do 3. kompanii zgrupowania,
dowodzonej przez chor. Henryka Głowińskiego „Groźnego” i nazywanej rabczańską lub „Plutonem Śmierci”. Razem z nim do oddziału
dołączyli jego dwaj młodsi bracia bliźniacy: Zdzisław (ps. „Siostra”)
i Jerzy (ps. „Wykonał”). Według własnych zeznań początkowo gotował
żywność i czyścił broń oddziału, pozostając pod obserwacją partyzantów obawiających się prowokacji, a gdy koledzy nabrali do niego
zaufania, objął funkcję wartownika. W trakcie śledztwa przyznał się
do udziału w jednej tylko akcji: rekwizycji żywności i bydła od ludności słowackiej we wsi Podsarnie.
Po jednej z akcji partyzanci „Groźnego” rozdzielili się i ukryli na
kwaterach. „Pomsta” wspólnie z dowódcą i trzema towarzyszami znaleźli się w zabudowaniach na granicy wsi Bielanka i Raba Wyżna.
O ich miejscu postoju zostało zawiadomione KBW i wieczorem
8 listopada budynek został otoczony przez pluton wojska, które bez
ostrzeżenia zaatakowało. W walce zginęli dowódca kompanii chor.
Henryk Głowiński „Groźny” i Jan Osiecki „Bratek”; aresztowano
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Pałac Prezydencki w Warszawie – uroczystość wręczenia not
identyfikacyjnych rodzinom ofiar reżimu komunistycznego

Ryszarda Kłaputa „Pomstę”, Wojciecha Frodymę „Muchę” i Tadeusza
Kościelniaka „Silnego”. Po stronie KBW zginął jeden żołnierz, dwóch
było rannych; zginął również gospodarz domu, w którym kwaterowali partyzanci – Stanisław Buksa, a jego dzieci odniosły rany.
Aresztowany Kłaput był przesłuchiwany przez oficerów Informacji KBW oraz UB. Podczas śledztwa i procesu udowodniono mu
wyłącznie działalność w partyzantce, posiadanie broni (pepeszy
i pistoletu) oraz udział w akcjach rekwizycyjnych wymierzonych
w ludność słowacką na Podhalu. Postawiony przed Wojskowym
Sądem Rejonowym w Krakowie; sędzią był Ludwik Kiełtyka, który na
sesji wyjazdowej w Nowym Targu przeprowadził w trybie doraźnym
pokazowy proces „bandy »Groźnego«”. Wyrokiem z 4 stycznia 1947 r.
Kłaput oraz Wojciech Frodyma i Tadeusz Kościelniak zostali skazani
na karę śmierci. Prośby o łaskę skierował obrońca Kłaputa i Frodymy,
por. Eugeniusz Saar, oraz osobiście wszyscy skazańcy, ale Bolesław
Bierut nie skorzystał z przysługującego mu prawa. 17 stycznia 1947 r.
w więzieniu Montelupich w Krakowie Ryszard Kłaput został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny dowodzony przez funkcjonariusza UB
Stanisława Gębalę w zbiorowej egzekucji. Przy egzekucji byli: obecni
lekarz więzienny dr Eryk Dormicki, podprokurator WPR por. Józef
Garwiński. Pochowano go potajemnie 20 stycznia 1947 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zrehabilitowany w 1992 r. decyzją
Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Szczątki odnaleziono podczas
prac poszukiwawczych IPN na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
w październiku 2018 r.
Źródło: ipn.gov.pl/ www.prezydent.pl
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9 czerwca 1855 – zmarł Piotr
Michałowski, polski malarz,
przedstawiciel romantyzmu, portrecista, animalista, batalista, organizator życia społecznego i gospodarczego, mąż stanu. Urodził
się 2 lipca 1800 w Krakowie. Znany
jako malarz, był także społecznikiem
i aktywnym uczestnikiem polskiego
życia gospodarczego w okresie zaborów. Studiował nauki humanistyczne,
matematyczno-przyrodnicze i ekonomiczne na uniwersytetach w Krakowie i Getyndze. W latach 1823–1830
zajmował się organizacją hutnictwa
w Komisji Rządowej Przychodów
i Skarbu w Warszawie, gdzie pełnił obowiązki naczelnika Oddziału
Hutniczego. Po wybuchu powstania
listopadowego jako członek Rządowej Komisji Wojny kierował produkcją broni. Po upadku powstania udał
się na emigrację i osiadł we Francji.
W 1835 wrócił do kraju, a dwa lata
później osiadł w rodzinnym majątku
Krzyżtoporzyce pod Krakowem. Od
1853 był prezesem Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego. Wolne chwile
poświęcał malarstwu. Zasłynął jako
przedstawiciel polskiego malarstwa
romantycznego. Artysta ze szczególną pasją utrwalał konie (Błękitni
huzarzy, Jazda austriacka, Rycerz
na białym koniu), sceny historyczne upamiętniające chwałę polskiego
oręża (Wjazd Chrobrego do Kijowa,
Somosierra, Stefan Czarniecki na koniu, Defilada przed Napoleonem). Inspirowany francuską szkołą malarską
zasłynął także jako portrecista, wiernie oddający rysy twarzy i sylwetki
psychologiczne modeli (Kardynał,
Portret córki artysty Celiny na koniu,
Studium chłopca wiejskiego). Zmarł
w rodzinnym majątku w Krzyżtoporzycach. Na ilustracji: autoportret
artysty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
Źródło: muzhp.pl/PM
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16 czerwca 1895 – w Gniewczynie
Łańcuckiej w Galicji urodził się
Antoni Chruściel „Monter”, komendant Okręgu Warszawa ZWZ.
W młodości był członkiem tajnej organizacji harcerskiej. Z chwilą wybuchu
I wojny światowej wstąpił do polskich
formacji w wojsku austro-węgierskim.
Później wykładał w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie oraz od
1934 w Wyższej Szkole Wojennej (jako
nauczyciel taktyki piechoty). W czasie kampanii wrześniowej dowodził
82. Pułkiem Piechoty Syberyjskiej. Po
kapitulacji twierdzy Modlin osadzono
go w obozie jenieckim w Działdowie,
skąd został zwolniony po upływie
miesiąca. Od czerwca 1940 działał
w konspiracji. W maju 1941 mianowano go komendantem Okręgu Warszawa-Miasto Związku Walki Zbrojnej.
10 sierpnia 1942 awansowano go na
stopień pułkownika. Był głównie odpowiedzialny za organizację oraz przeprowadzenie powstania w Warszawie.
20 września 1944 przejął dowództwo
nowo utworzonego Warszawskiego
Korpusu Armii Krajowej. W uznaniu
jego zasług gen. Kazimierz Sosnkowski mianował go generałem brygady.
Po kapitulacji powstania dostał się do
niewoli; w oflagu Colditz przebywał
do końca wojny, po czym wyjechał do
Londynu, gdzie początkowo angażował
się w działalność tamtejszych władz
emigracyjnych. 26 września 1946
rząd Edwarda Osóbki-Morawskiego
pozbawił go obywatelstwa polskiego –
wraz z 75 innymi oficerami. Chruściel
w 1956 wyjechał do USA i zamieszkał
w Waszyngtonie. Tam też spędził resztę życia jako tłumacz i radca prawny.
Zmarł 30 listopada 1960. Pochowano go
w Doylestown w Pensylwanii. W 2004,
w 60. rocznicę powstania, urnę z jego
prochami uroczyście sprowadzono do
Polski i złożono na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Źródło: muzhp.pl/ M. G.-K.
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Kalendarium – czerwiec

21 czerwca 1940 – masowa egzekucja więźniów w Palmirach, ostatni
etap szeroko zakrojonej operacji
aresztowań i mordów polskiej inteligencji w Generalnym Gubernatorstwie. Jej głównymi realizatorami
byli oficerowie SS: Obergruppenführer Walter Krüger oraz Brigadeführer
Bruno Streckenbach. Wymordowanie
elit społecznych miało ułatwić hitlerowskiemu okupantowi rządzenie
narodem. Listy z nazwiskami ok.
80 tys. Polaków skazanych zaocznie
na śmierć przygotowano jeszcze przed
inwazją wrześniową. Na tej podstawie
oddziały SS, postępujące za wojskami
Wehrmachtu, już we wrześniu 1939
dokonywały pierwszych aresztowań.
Druga fala nastąpiła w listopadzie.
Największy ciąg aresztowań nastąpił
wiosną 1940. Od kryptonimu akcji
wiosennej – Ausserordentliche Befriedungsaktion, w skrócie AB – przyjęło
się nazywać całość tej operacji. Masowych aresztowań dokonywano w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Ofiary
przesłuchiwano na Pawiaku, w krakowskim więzieniu na Montelupich
i w lubelskim Zamku, a także w mniej
znanych aresztach, m.in. w Radomiu,
Kielcach, Tarnowie i Rzeszowie. Palmiry były jednym spośród wielu miejsc
masowych egzekucji, stanowiących
ostatni etap akcji AB. Tu jednak ofiar
było najwięcej. Spośród ok. 2 tys. ciał
ofiar znalezionych po wojnie zidentyfikowano ok. 400. Byli wśród nich księża katoliccy, sędziowie, nauczyciele,
działacze polityczni i społeczni, inni
przedstawiciele inteligencji, a także
prawdziwi i domniemani członkowie
konspiracji niepodległościowej. Kulminacja mordów nastąpiła w nocy
z 20 na 21 czerwca 1940. Miejscem pamięci o pomordowanych jest utworzony po wojnie cmentarz w Palmirach.
Na ilustracji: Palmiry. Kobiety prowadzone na egzekucję.
Źródło: muzhp.pl/ TPPL
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Polska oaza zdrowia
Wielkie epidemie znane są w opisach od starożytności, jednak pierwszą zarazą, która
objęła niemal całą Europę, była epidemia dżumy z XIV wieku. Plaga ta ominęła
królestwo Kazimierza Wielkiego. Skutki tego medycznego cudu dały podwaliny rozwoju
I Rzeczpospolitej, która na trzy wieki staje się kontynentalnym mocarstwem.

W

latach 1346–1353 epidemia dżumy, nazywanej czarną śmiercią,
w niektórych rejonach naszego kontynentu miała zmniejszyć
populację nawet o 80%. Zaraza objęła cały kontynent, z wyjątkiem
niewielkich obszarów w odludnych Pirenejach, Mediolanu i… Polski!
Dokładniej – terenów ówczesnego Królestwa Polskiego i Mazowsza,
natomiast nieznajdujące się pod władzą polskiego króla – Śląsk (o który
trwały walki z Czechami, zakończone jego utratą), Pomorze (należące
wprost do Krzyżaków lub znajdujące się pod dominacją „cywilizacyjną”
Niemców) i Ruś Halicka (o którą trwały walki z Litwinami) – zostały
dotknięte w pełni epidemią. Kazimierz miał wprowadzić kordon sanitarny, polegający na sprawdzaniu stanu zdrowia przybyszy i zatrzymywaniu ich na granicach w celu odbycia kwarantanny. Jednak wówczas wielu władców europejskich próbowało tego samego z miernym
skutkiem. Są przekazy, że zaraza dotarła do Polski, ale nie rozwinęła
się na skalę zachodnioeuropejską. Zachorowalność była na tyle mała,
że dziś uznaje się Polskę za kraj wolny od zarazy w czasie jej największego natężenia. Nawet w uznanym za „wolny” od dżumy Mediolanie
choroba pochłonęła 15 tys. ofiar śmiertelnych ze 100 tys. mieszkańców.
Doszło do tego, mimo że władze miasta podjęły decyzję o ograniczeniu swobody podróżowania, a chorych i ich najbliższych zmuszano
do pozostania pod jednym dachem, pieczętując drzwi i podając im
żywność przez okna.
Czarna śmierć zabiła około połowy ludności ówczesnej Europy (niektóre szacunki wskazują na nawet 50 mln ofiar z 80 mln ogólnej liczby
mieszkańców), a w skali globalnej co piątego człowieka żyjącego wówczas na Ziemi. W Niemczech zniknęło 40 tys. miejscowości. Ludność
Anglii zmniejszyła się z 7 mln do 2 mln, Włoch z 10 mln do 8 mln. Dla
porównania: II wojna światowa pochłonęła około 3% ludzkości, a jej
proporcjonalnie największa ofiara, czyli Polska, straciła około 17% lud-

Za Kazimierza Wielkiego
w Krakowie było 12 ogólnodostępnych
łaźni. Były też pomieszczenia kąpielowe
w bogatszych domach (niekoniecznie
rycerskich czy kupieckich) i na wsiach.
ności. Czarna śmierć jest zatem nieporównywalna z niczym w dziejach
człowieka. Nie było to zjawisko jedynie europejskie. Na Bliskim Wschodzie dżuma pochłonęła 30% populacji, w Egipcie 40%, a w Indiach
i Chinach – miliony istnień. W wyniku głodów i epidemii w XIII
i XIV w. Chiny straciły około 60 mln ludzi, czyli niemal połowę.
Tymczasem kiedy zaraza szaleje na całym globie, w Polsce mamy
oazę zdrowia – w czasach epidemii liczba ludności Polski wzrosła
o 4 promile. Jak widzimy na przykładzie Mediolanu, efekt ten nie mógł
zależeć wyłącznie od samych decyzji rządzących, chociaż ograniczyły
one skalę śmiertelności. Jednak wzrost zaludnienia królestwa Kazimierza w tym samym czasie świadczy o istnieniu innych czynników, które
oszczędziły życie średniowiecznych Polaków. Demograf historyczny
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Cezary Kuklo zauważył: „W odróżnieniu od zachodniej Europy,
dotkniętej w XIV w. ogólnym regresem gospodarczym i wyludnionej
przez epidemię dżumy («czarna śmierć»), w Polsce nastąpił dalszy rozwój osadnictwa i intensyfikacja procesów urbanizacyjnych, trwająca
nieprzerwanie aż do końca XVI wieku”.
OPACZNA CZYSTOŚĆ ZACHODU I NASZA ŁAŹNIA
Średniowieczny zachód Europy miał osobliwy stosunek do czystości
ciała. Samo pojęcie „czystość” nie odnosiło się do ciała, lecz do… bielizny. Jeśli bielizna nie była brudna, to człowiek nie mógł być nazwany
brudnym. Skóry nie myto, lecz wycierano. Woda miała bowiem powodować pogorszenie wzroku, bóle zębów i bladość, a także osłabienie,
głupotę i podatność na wszelkie choroby. Uważano też, że zmywa wydobywające się ze skóry ciecze zasobne w energię. Lekarze z Uniwersytetu
Paryskiego uznali, że przyczyną choroby są gorące kąpiele, gdyż gorąca
woda miałaby rozpulchniać i osłabiać ciało, otwierając pory, przez które
wnikają do organizmu zarazki znajdujące się w powietrzu. Diagnoza
ta nie zapobiegła dżumie w XIV w., za to sprawiła, że nowożytność
zachodnioeuropejska była jeszcze brudniejsza i bardziej śmierdząca niż
średniowiecze. Kunsztownie ubrani modnisie z francuskiego dworu nie
kąpali się, a załatwiali się w korytarzach i kominkach. Toalety w zamku
królewskim w Luwrze pojawiły się dopiero po powrocie do Paryża Henryka Walezego, który podpatrzył to udogodnienie cywilizacyjne na
Wawelu, podczas sprawowania krótkich rządów króla Polski w 1574 r.
Przekonanie o szkodliwości wody przyniosło na Zachodzie skutek
w postaci masowego zamykania publicznych łaźni, zarówno w średniowieczu, jak i później, zwłaszcza w latach 1510–1561, kiedy ponownie nasiliły się epidemie dżumy. Sądzono bowiem wciąż, że mycie się
otwiera w ciele szczeliny, przez które „morowa zaraza” dostaje się do
organizmu. Tymczasem za Kazimierza Wielkiego w Krakowie było
12 ogólnodostępnych łaźni. Były też pomieszczenia kąpielowe w bogatszych domach (niekoniecznie rycerskich czy kupieckich) i na wsiach.
Można zakładać, że kultura codziennych kąpieli dotyczy na ziemiach
polskich czasów co najmniej starożytnych. Pisał o tym m.in. Tacyt, omawiając obyczaje Słewów w I w. n.e. Niewykluczone, że tradycja łaźni
sięga już czasów kultury łużyckiej (1300–500 lat p.n.e.), w której archeologowie odnotowują półziemianki niewiadomego przeznaczenia (ani
mieszkalne, ani gospodarcze), a budowane nad brzegami rzek i jezior.
Jednak pierwszy historyczny opis słowiańskiej łaźni pochodzi
z X w. n.e. od żydowskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba: „Posługują się
domkami z drzewa. Zatykają szpary w nich czymś, co bywa na ich
drzewach, podobnym do wodorostów, a co oni nazywają: meh. Służy
to zamiast smoły do ich statków. Budują piece z kamienia w jednym
rogu i wycinają w górze na wprost niego okienko dla ujścia dymu.
A gdy się piec rozgrzeje, zatykają owo okienko i zamykają drzwi
domku. Wewnątrz znajdują się zbiorniki na wodę. Wodę tę leją na
rozpalony piec i podnoszą się kłęby pary. Każdy z nich ma wiecheć
z trawy, którym porusza powietrze i przyciąga je ku siebie. Wówczas
otwierają się im pory i wychodzą zbędne substancje z ich ciał. Płyną
z nich strugi [potu] i nie zostaje na żadnym z nich śladu świerzbu czy
strupa. Domek ten nazywają oni: istba”. Gall Anonim opisuje rytualne
smaganie rózgami w łaźni Chrobrego. Największy zamach stanu epoki
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Piastów nosi nazwę „krwawej łaźni w Gąsawie” (1227 r.), kiedy książęta
piastowscy zostali napadnięci w łaźni.
Łaźnia była miejscem, w którym dokonywano zabiegów higienicznych, kosmetycznych oraz leczniczych. Odbywały się w niej m.in.
przed – i poślubne rytuały dla nowożeńców. Z powodu antyseptycznych właściwości bywała miejscem porodów. Było to miejsce czyste,
w którym ściany i podłogi wykładano ziołami mającymi dobroczynny
wpływ na zdrowie człowieka. Każdy wędrowiec, zanim wpuszczony
został do domu, zapraszany był do łaźni, gdzie oczyszczał się psychicznie i fizycznie. W odróżnieniu od saun z innych tradycji słowiańska
łaźnia działała bardziej całościowo i dobroczynnie na ludzki organizm.
Głównie przez zastosowanie brzozowych witek, którymi chłostano
rozgrzane ciała. Substancje zawarte w listkach, korze i soku brzozy
w wysokiej temperaturze łatwiej przenikały do organizmu przez rozszerzone pory skóry i były przenoszone do organów przez szybko
krążącą w żyłach krew. To dobroczynne działanie brzozy znali nie
tylko Słowianie, lecz także Rzymianie. Do dziś jest wykorzystywana
w ziołolecznictwie i drzewolecznictwie. Zielarstwo korzysta głównie
z liści, które wysuszone są składnikiem wielu naparów. Ponadto wykorzystuje się sok z brzozy, który wzmacnia organizm, usprawnia pracę
nerek i łagodzi dolegliwości kobiece. Kora brzozy to baza do otrzymania dziegciu o właściwościach bakteriobójczych i antyseptycznych.
W XIV-wiecznym Krakowie istniał zawód łaziebnika, który wykonywał zabiegi leczniczo-kosmetyczne. W XVI w. łaziebnicy podporządkowani zostali uniwersytecko wykształconym lekarzom. Za czasów
Kazimierza Wielkiego w miastach istniały urzędy – lonara, który dbał
o czystość wody w studniach oraz o należyte utrzymanie placów targowych, a także rurmistrza, odpowiedzialnego za wodociągi. Polacy
myli swoje ciała potażem, zwanym ługiem, który stał się podstawą
produkcji mydła. Już od XIV w. w okolicach Płocka działali pierwsi
mydlarze. Dawna Polska była największym w Europie producentem
i eksporterem produkowanego u nas od niepamiętnych czasów potażu.
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Regularnie myli się nie tylko zamożni, lecz także ludzie niższych stanów. Jak podaje Gloger w Encyklopedii staropolskiej, istniało stare polskie przysłowie o trzech egalitarnych instytucjach u nas: „W karczmie,
w łaźni i w kościele nie znać pana”.
HIGIENA PODSTAWĄ POTĘGI
Według współczesnych symulacji do błyskawicznego przenoszenia
się czarnej śmierci przyczyniły się ludzkie pchły i wszy. Skutecznym
środkiem przeciwko pchłom i wszom jest traktowanie ich gorącym
powietrzem. Odpowiednio używana zwykła suszarka do włosów, która
wytwarza prąd powietrza o temperaturze około 60°C, jest skuteczna
na wszy. Łaźnia była jeszcze bardziej skuteczna, gdyż dawała temperaturę 70–120°C. Polska łaźnia zabijała pchły i wszy, a tym samym mogła
chronić naszych przodków przed epidemią. Paryscy arystokraci jeszcze
w XVIII w. tłukli złotymi młoteczkami pchły, wyskakujące z ich modnych fryzur i bogatych ubrań.
Okres czarnej śmierci był dla Polski przełomowy. Powstały gospodarcze i prawne podstawy I Rzeczpospolitej, która była europejską
potęgą przez kolejne trzy wieki. Kronikarz Janko z Czarnkowa tak pisał
o państwie Kazimierza Wielkiego: „Za panowania tego króla powstało
w lasach, gajach i na karczowiskach drugie tyle miast i wsi, ile przedtem
było w Królestwie Polskim”. Tak więc na Zachodzie opustoszały całe
osady, a w Polsce rozkwitło ich drugie tyle. Było to możliwe dzięki
wzrostowi liczby rodzimych mieszkańców królestwa i napływowi
nowych osadników z zewnątrz – imigrantów ekonomicznych, uciekających przed głodem i zarazami.
MACIEJ BOGDANOWICZ
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Męczennik

wyniesiony na ołtarze
Już 5 listopada 1984 r., dwa dni po pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki,
do prymasa Józefa Glempa wpłynęła pierwsza pisemna prośba o wszczęcie
procesu beatyfikacyjnego. 178 podpisów złożyła grupa pracowników Szpitala
Ginekologicznego w Warszawie, gdzie ks. Jerzy był kapelanem. 28 listopada
kolejną prośbę z 456 podpisami złożyli studenci KUL. Pisali ludzie z całego
świata. Już w 1985 r. – rok po śmierci – do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
napłynęło 13 940 imiennych próśb z 17 krajów o beatyfikację ks. Popiełuszki.

P

omimo niesłabnącego kultu prywatnego osoby księdza Popiełuszki przez wiele lat nie otwierano procesu beatyfikacyjnego.
Nakładały się na to liczne przyczyny, m.in. obawa o oskarżenia o próbę
politycznego jego wykorzystywania, trwające procesy zabójców, pojawiające się nowe dokumenty, które wymagały zbadania. Były próby

Uroczyste ogłoszenie
ks. Jerzego Popiełuszki
błogosławionym Kościoła
katolickiego odbyło się
6 czerwca 2010 r. w Warszawie
na placu J. Piłsudskiego.
Trwa proces kanonizacyjny
Błogosławionego.
jego hamowania przez polski aparat państwowy, choćby przez wysuwane sugestie, że kapłan zginął z przyczyn politycznych, a nie za wiarę,
co jest niezbędnym warunkiem baetyfikacji. Mówił o tym szef junty
komunistycznej gen. Wojciech Jaruzelski już jesienią 1984 r.
Jednak Kościół i wierni zaczęli konsekwentne przygotowania
do beatyfikacji kapłana „Solidarności”. Relikwie księdza, pobrane
podczas sekcji zwłok i ukryte przed bezpieką, dopiero po prawie
ćwierć wieku wydobyto ze ściany kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny w Białymstoku. Podczas uroczystego nabożeństwa zostały
one umieszczone dla kultu wiernych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Szczątki pobrano w białostockim
prosektorium, podczas sekcji zwłok przeprowadzonej po wyłowieniu zwłok księdza Jerzego z Wisły w październiku 1984 r. Z ciała
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kapłana pobrano wówczas dwie fiolki z krwią, fragment wątroby,
śledziony i nerek. Przez dwa lata przechowywano je w Zakładzie
Medycyny Sądowej białostockiej Akademii Medycznej. Tam jednak groziło im zniszczenie, więc oddany sprawie dr Jan Szrzedziński postanowił przekazać je władzom kościelnym. Nawiązał
kontakt z ówczesnym arcybiskupem białostockim Edwardem
Kisielem, który do realizacji tej misji wyznaczył nieżyjącego już
ks. Jerzego Gisiewicza. Z jego polecenia relikwie umieszczono w dębowej skrzynce, która po zamknięciu została opatrzona pieczęcią.
BŁOGOSŁAWIONY W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI
Proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki oficjalnie otwarto
8 lutego 1997 r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Etap diecezjalny procesu zakończono dokładnie cztery lata później.
Przesłuchano 44 świadków. Prace posuwały się szybko dzięki dobrze
zorganizowanemu archiwum księdza, prowadzonemu przez wolontariuszy z Katarzyną Soborak na czele. 21 marca 2001 r. akta procesu
zostały przekazane ks. Zbigniewowi Kiernikowskiemu. 3 maja nastąpiło wszczęcie prac przez Kongregację ds. Kanonizacyjnych. Positio
opracowywali ks. Zbigniew Kiernikowski i ks. Tomasz Kaczmarek.
W 2002 r. Kongregacja wydała dekret o ważności akt procesu. 10 stycznia 2009 r. odbył się Kongres Specjalny Teologów Konsultorów, który
uznał zasadność elementów materialnych i formalnych męczeństwa.
Ten pozytywny wynik 1 grudnia 2009 r. potwierdzili kardynałowie
i biskupi zebrani na Sesji Zwyczajnej. Na prośbę polskich biskupów
papież zgodził się na nadanie sprawie priorytetu i dzięki temu ominięcie 10-letniego okresu oczekiwania. Benedykt XVI po zapoznaniu się
z tym stanem rzeczy, który przedłożył mu prefekt abp Angelo Amato,
przyjmując i uznając opinię Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
19 grudnia 2009 r. podpisał dekret o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki i ogłosił: „W sprawie Sługi Bożego Jerzego Popiełuszki, kapłana
diecezjalnego, istnieje pewność co do męczeństwa i jego przyczyny
oraz co do skutków prawnych”. 15 lutego 2010 r. metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz ogłosił datę beatyfikacji ks. Jerzego –
6 czerwca 2010 r., w Święto Dziękczynienia. 7 kwietnia 2010 r. dokonano ekshumacji szczątków ks. Jerzego Popiełuszki w celu pobrania
cząstek kości, które staną się kolejnymi relikwiami.
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Popiełuszki i wszystkie akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Proces w sprawie domniemanego
cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego zakończył miejscowy ordynariusz, bp Michel Santier.

Uroczyste ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym Kościoła
katolickiego odbyło się 6 czerwca 2010 r. w Warszawie na placu J. Piłsudskiego. Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył abp Angelo
Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który w imieniu
papieża Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny. Wraz z nim mszę
beatyfikacyjną koncelebrowało około 100 kardynałów, arcybiskupów
i biskupów oraz 1,6 tys. kapłanów.
W bieżącym roku obchodzimy 10-lecie tego ważnego aktu. Jednak trwa już proces kanonizacyjny Błogosławionego. 20 września
2014 r. w diecezji Créteil we Francji nastąpiło otwarcie tej procedury,
bowiem w tym miejscu zgłoszono uzdrowienie za wstawiennictwem
ks. Jerzego. Biskup miejsca, czyli biskup Créteil, Michel Santier powołał trybunał kanonizacyjny złożony z teologów (m.in. ks. profesora
Józefa Naumowicza z Polski) i lekarzy ekspertów. Proces prowadzony
był wspólnie przez diecezję Créteil i archidiecezję warszawską. Zadaniem trybunału było przesłuchanie świadków i zebranie dokumentacji
medycznej. Uroczystość miała miejsce w dniu 68. rocznicy urodzin
męczennika i w trzecią rocznicę niewytłumaczalnego medycznie
uzdrowienia Francuza, 56-letniego François Audelana z nietypowej
przewlekłej białaczki szpikowej. Jeśli konsultacja medyczna kongregacji potwierdzi niewytłumaczalny charakter uzdrowienia, konsultacja
teologiczna stwierdzi związek między uzdrowieniem a modlitwą za
wstawiennictwem bł. ks. Popiełuszki, a kardynałowie i biskupi przyjmą
ich orzeczenie, wówczas prefekt kongregacji będzie mógł zwrócić się
do papieża z prośbą o zgodę na wydanie dekretu o cudzie zaistniałym
za wstawiennictwem Błogosławionego. To otworzy drogę do jego kanonizacji, ale nie jest jej gwarancją. Jeśli się okaże, że cud rzeczywiście był
autentyczny w rozumieniu prawno-kanonicznym, to wtedy zostaną
podjęte kolejne kroki na drodze do kanonizacji. Cud jest wymagany
do orzeczenia przez Urząd Nauczycielski Kościoła, że ks. Jerzy to wzór
męczennika, który ma znaczenie dla całego Kościoła Powszechnego,
nie tylko lokalnego. 14 września 2015 r. w katedrze Créteil we Francji
zakończyła się faza diecezjalna procesu kanonizacyjnego bł. Jerzego
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NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU
Ksiądz Jerzy Popiełuszko od sierpnia 1980 r. był związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także „Solidarność”. W czasie
strajków sierpniowych został wysłany do odprawiania mszy w Hucie
Warszawa. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował liczne
działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczył w procesach tych, którzy byli aresztowani za
przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Organizował rozdział
darów z zagranicy. W warszawskim kościele św. Stanisława Kostki od 28
lutego 1982 r. organizował msze za Ojczyznę. Swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem opartym na przesłaniu św. Pawła „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, nauczaniu papieża Jana Pawła
II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, niezłomnością i odwagą, a także
wsparciem dla prześladowanych robotników i działaczy związkowych
przez władze PRL podczas stanu wojennego – zyskał autorytet, szerokie
poparcie społeczne i popularność w stolicy, a później także w innych
miastach. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL
uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. 19 maja
1983 r. prowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka. We wrześniu 1983 r.
zorganizował pierwszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do sanktuarium w Częstochowie, 18 września odprawił mszę świętą na wałach Jasnej Góry.
W czasie stanu wojennego był wielokrotnie oskarżany przez władze
PRL o zaangażowanie w działalność polityczną, stał się celem działań
operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Akcję rozpracowywania księdza
o kryptonimie „Popiel” rozpoczęto najpewniej w drugiej połowie 1982 r.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko był inwigilowany przy pomocy co najmniej
czterech tajnych współpracowników. 12 września 1984 r. rozpoczęła
się nowa faza ataków na księdza Popiełuszkę. Sygnał dała radziecka
„Izwiestija” , która napisała: „Przekształcił swoje mieszkanie w składnicę literatury nielegalnej i ściśle współpracuje z zaciekłymi kontrrewolucjonistami. Ma się wrażenie, że nie czyta z ambony kazań, lecz
ulotki napisane [...]. Zieje z nich nienawiść do socjalizmu”.
Nazajutrz odbyło się spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z Czesławem
Kiszczakiem i innymi wysokimi urzędnikami, podczas którego Jaruzelski miał powiedzieć do Kiszczaka: „Załatw to, niech on nie szczeka”.
13 października 1984 r. przyszli mordercy księdza próbowali zatrzymać
jego samochód koło Gdańska, rzucając w szybę kamieniem. Kierowcy
udało się opanować pojazd i uciec. Szykany i naciski władz, rosnące
zagrożenie oraz kłopoty zdrowotne ks. Popiełuszki były przyczyną, dla
której prymas Józef Glemp zaproponował mu 16 października wyjazd na
studia do Rzymu, pozostawiając jednak decyzję samemu zainteresowanemu. Popiełuszko z propozycji nie skorzystał. 19 października 1984 r.
ks. Jerzy przybył na zaproszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy do parafii
pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. W tym samym
dniu, wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą Waldemarem
Chrostowskim zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy
Wydziału Ruchu Drogowego MO. Został ciężko pobity, skrępowany
i wrzucony do Wisły pod Włocławkiem. Nie stwierdzono ostatecznie,
czy jeszcze żył w tym momencie, czy też był już martwy wskutek tortur.
Jako datę jego śmierci przyjmuje się 19 października 1984 r. W 2014 r.
został ogłoszony patronem NSZZ „Solidarność”.
BARTOSZ BOGDAŃSKI
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Jesteś i będziesz
Chcę złożyć świadectwo po kanonizacji
Wdzięczności i chwały, wiary, fascynacji. […]
Tutaj na Kościelnej „wszystko się zaczęło”.
Pierwszy ząbek i kroczek najpiękniejsze były.
Czcigodna mateńka na świat Cię wydała,
Gdy Józef Piłsudski Warszawę wyzwalał.
I rosła z Lolusiem koszulinka lniana.
Była coraz dłuższa i nie taka sama.
Z wiekiem przybrała kontrastową barwę,
Z komży się zmieniając w kapłańską sutannę.
Co biskupem rozkwitała o barwie krokusa,
To znów purpurową kardynalską różą.
W katolickim domu prawie przed pół wiekiem
Stałeś się duchowym Maryjnym Pątnikiem.
I oto na beskidzką nutę halny w turniach gra.
Wartki potok szumi „HABEMUS PAPAM”.
Nowinę wielką dla świata przemiłą,
Że następcą Piotra jest Karol Wojtyła.
Jakże Cię nie kochać, wietrze południowy,
Kiedy nam przynosisz tak wielką odnowę?
O Matko Emilio, gdybyś doczekała,
To byś się Lolusiem wielce radowała.
„Totus Tuus”, rzekłeś, oddałeś opiece
Swe serce i Kościół składając w podzięce.
Nasz wielki Rodaku, całym swoim życiem
Ukochałeś Maryję, lud i Wadowice.
Dziewięć razy lądowałeś na płycie naszej wiary.
Całowałeś Polskę – swą kochaną Mamę.
„Niech żyje Papież” oraz „Zostań z nami”
Tak witaliśmy Ciebie, nasz Ojcze kochany! […]
Zostałeś już Bacą największym na świecie.
Wprowadziłeś kierdel w Trzecie Tysiąclecie. […]
A kiedy dosięgła Cię kula nienawiści,
Maryja sprawiła, że plan się nie ziścił.
Przebaczyłeś łotrowi śladem swego Mistrza,
Choć kula Ali Agcy przez wnętrze Ci przeszła. […]
Niestrudzony pielgrzymie i turysto Boży
Stu czterech pielgrzymek nad ziemią i morzem!
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Dziękuję Bogu,
że dał mi
tu powrócić
Pracownicy placówki Kasy Stefczyka mieszczącej
się przy ul. Zatorskiej 4 w Wadowicach i jej Klienci
pamiętają, że w maju przypadła 100. rocznica
urodzin św. Jana Pawła II. Pani Irena Waszczuk,
emerytowana nauczycielka i dyrektorka szkoły,
przyniosła do placówki jeden ze swoich wierszy –
„Jesteś i będziesz” poświęcony właśnie temu
jubileuszowi.
– Dlaczego postać Papieża Polaka jest
dla Pani tak ważna?

– Urodziłam się w Wadowicach. Chodziłam do tej samej szkoły co Karol Wojtyła.
Miejsca, w których bywał Papież, są mi
bardzo drogie. Gdy zwiedzałam pokój,
w którym urodził się św. Jan Paweł II,
zobaczyłam na ścianie taki sam obraz jak
u mnie w domu. Bardzo unikalny: Matka
Boska z Dzieciątkiem karmiąca gołębie.
Pierwsze moje osobiste spotkanie
z późniejszym Papieżem miało miejsce
podczas mojego bierzmowania, którego dokonał biskup krakowski Karol
Wojtyła. Gdy zdałam maturę i wyszłam
za mąż, zamieszkałam w Kraśniku pod
Lublinem. Mój mąż prowadził wtedy
budowę przy Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Tam właśnie wykładał św. Jan
Paweł II, który był wówczas profesorem.
Niestety nie byłam studentką, mogłam
tylko czytać o tym. Później spotykaliśmy
się często na szlaku pielgrzymek, kiedy
Papież przyjeżdżał do Polski, wszędzie za
nim jeździłam i notowałam jego słowa.
Na całe życie zapamiętałam fragmenty
jego homilii. Mam je zapisane i w myśli,
i w notesie. Pod ich wpływem pisałam
swoje wiersze. Pierwszy tomik powstał
w Wadowicach – „Ustanowił go Duch
Boży”, a drugi został wydany w Sandomierzu. Później byłam dwukrotnie na
papieskich mszach w Krakowie na Błoniach, w Zakopanem na Krzeptówkach,
w Sandomierzu i dwa razy w Lublinie. Na
jedną z takich mszy szliśmy przez góry
i lasy, bo pociąg zatrzymał się z powodu
wielkiej burzy. Byliśmy wtedy bardzo
przemoczeni i zmarznięci. Myśleliśmy

z mężem, że pochorujemy się, ale nikt
nie zachorował. Uznałam, że to cud.
Jestem po sześciu operacjach i dwóch
zawałach. Zawsze w chorobie modliłam
się do św. Jana Pawła II i zawsze z niej
wychodziłam.
Kiedy w Wadowicach był zjazd absolwentów naszego liceum, to Jan Paweł II
nie został nawet zaproszony. Kiedy
przyjechałam do domu, to przeprosiłam
Papieża, iż tak nieładnie postąpiliśmy –
miałam na myśli władze komunistyczne,
a nie siebie. Przyśnił mi się wtedy – stał
przy biurku, w tej klasie, w której uczyłam się, przeżegnał mnie i powiedział:
„Nie martw się, napisz o tym wiersz. Ale
musisz zmienić dietę, bo będziesz bardzo
chora”. Zmieniłam dietę i poczułam się
dużo zdrowiej.
Kiedy wychowałam w Kraśniku troje
dzieci, postanowiłam, że wrócimy
do Wadowic. Dzieci były wykształcone i znalazły sobie pracę: jeden syn
jest anglistą, drugi polonistą, a córka
terapeutką. Mąż pochodzi z Radzynia
Podlaskiego i na początku nie bardzo
chciał się przeprowadzać. Jednak wcześniej już znał okolice Wadowic, bo gdy
był w wojsku, to tu służył – i tak się
poznaliśmy. Pamiętał, że podobało mu
się tutaj. W końcu powiedział: „Irenko,
jedziemy do miasta Papieża”. Sprzedaliśmy mieszkanie i działkę. Znaleźliśmy
w Wadowicach bardzo ładny domek,
chyba też św. Jan Paweł II nam w tym
pomógł. Zamieszkaliśmy w dziewięcioro, bo jeden syn sprowadził swoją
żonę i dzieci. Mieszkam przy ul. Karmelickiej, którą Karol Wojtyła często
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Swą żółtą chusteczkę położyłam na Twym grobie,
Byś z wiecznej ojczyzny mógł pomachać do mnie.
Wszyscy nasi święci dziś balują w niebie.
Z wieńcem czci i chwały czekali na Ciebie.
Wadowicki tenorze, śpiewaj hymny Panu
Wraz z chórem aniołów TE DEUM LAUDAMUS!
Najbielszy Gołąbku od Ofiarowania,
Sfruń tu z nieba na dół, przynieś pokój dla nas!
Dziękuję Ci, Boże, że na swojej drodze
Spotkałam Świętego, któż to pojąć może?
Nie w żywotach świętych, lecz w tłumie ulicy
Poznałam go po uśmiechu, bieli i prawicy.
chodził, bo lubił modlić się w klasztorze
Karmelitów na Górce. Jest tu teraz Sanktuarium św. Józefa, któremu Wojtyła, już
jako Papież, ofiarował Pierścień Rybaka.
Z balkonu widzę Leskowiec, na który On
chodził z różańcem. Tak więc kiedy idę
tą drogą, to przypominam sobie, że On
też tędy szedł i do Księżego Lasu, i na
Leskowiec, gdzie teraz jest Sanktuarium
Królowej Gór, na które składaliśmy się
z innymi mieszkańcami.
Cieszę się, że tu mieszkam, i dziękuję Bogu, że dał mi tu powrócić. Chodzę często do bazyliki na rynku, gdzie
jedna nawa jest poświęcona św. Janowi
Pawłowi II, i widzę Jego wzrok radosny,
a jednocześnie miłosierny. Św. Jan Paweł
II wciąż mi się śni i daje wskazówki, które
zapisuję w specjalnym zeszycie. Wiem,
że to był wielki prorok i jeśli ktoś jeszcze
tego nie rozumie, to powinien sięgnąć
po Jego homilie. Jak je przeczyta, to zrozumie Pismo Święte i stanie się innym
człowiekiem.
– Napisała Pani już kilka tomików
wierszy...

– Jeden z nich – „Tatusiu na Watykanie” –
w 2003 r. wręczyła św. Janowi Pawłowi II,
na audiencji w Rzymie, delegacja dzieci
z Wadowic. Ilustracje do tej książki zrobili uczniowie. Ostatnio zdobyłam też
drugie miejsce w konkursie na wiersz
z okazji beatyfikacji kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Stworzyłam też piosenkę o św. Janie Pawle II „Tutaj wszystko
w Wadowicach się zaczęło” – napisałam
słowa i skomponowałam muzykę. Teraz
jest przygotowywana do wykonania
w naszej szkole. Opisuję też bieżące
wydarzenia polityczne i przyrodę. Mam
sześć zeszytów z wierszami. Jak jest zła
pogoda, to sobie je czytam, a wiersz jest
jak wino – im dojrzalszy, tym lepszy.
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Dlatego te swoje ciągle poprawiam, by
przy czytaniu coś drżało w duszy.

Wielki misjonarzu, oratorze skromny!
Mówiłeś do milionów, a myślałeś o mnie.

– Dlaczego przyniosła Pani wiersz
„Jesteś i będziesz” do placówki Kasy?

Kapłanie święty Ewangelii prostej
Z Jezusową Hostią budowałeś mosty.

– Ten wiersz napisałam zaraz po kanonizacji św. Jana Pawła II. Chciałam zawrzeć
w nim całe jego życie. Byłam w Rzymie
na Jego grobie. Oglądałam w telewizji, jak umierał. Czuwałam z mężem
w dzień i w nocy. Kiedy dowiedziałam
się, że św. Jan Paweł II został kanonizowany, przyszła taka wena, że napisałam
ten wiersz. Później dziwiłam się, bo nie
jestem ani specjalnie zdolna, ani święta.
Przeleżał długo w mojej szufladzie, ale
kiedy dowiedziałam się o tym, że każdy
może uczcić stulecie urodzin św. Jana
Pawła II, to przepisałam go w wielu
egzemplarzach i rozesłałam do przyjaciół i znajomych, by każdy go przeżywał
po swojemu. Chciałam przyczynić się do
lepszego poznania Papieża. Przyniosłam
ten wiersz do placówki Kasy Stefczyka,
bo mam tu przyjaciół. Bardzo lubię te
panie. Należę do Kasy już 12 lat.
– Dlaczego Pani wybrała Kasę
Stefczyka?

– Dlatego, że Franciszek Stefczyk był
człowiekiem dobrym i operatywnym.
Banki w większości nie są polskie, a ja
chciałam korzystać z usług banku polskiego. Wiem, że tu nikt mnie nie oszuka,
że będę traktowana jako ważny klient.
Przez jakiś czas miałam konto w zagranicznym banku, ale tam było wysokie
oprocentowanie i nie zawsze człowiek
był traktowany, jak trzeba. Dlatego teraz
jestem tylko w Kasie Stefczyka. W mojej
placówce jest rodzinna atmosfera. Pracownicy zawsze wytłumaczą i pomogą
we wszystkim. Dlatego poszłam do nich,
jak do przyjaciół, ze swoim wierszem.

Niestrudzony dawco i wzorze miłości,
Umiłowany pasterzu, tytanie pracowitości!
Duszpasterzem młodzieży Ty po wszystkie lata,
Kajakarzem, narciarzem i… zdobywcą świata.
Przyjaźń i wierność to Twoje dewizy.
A teatr i poezja ulubione muzy. […]
Byłeś sternikiem dla Piotrowej łodzi.
Choć wichry szalały, nigdyś z niej nie schodził.
Nasz naród też rozdarty na dwie siły wrogie.
Pojednaj go z sobą w tysiącleciu nowym. […]
Choć Pan Cię odwołał, nie umarłeś cały.
Wiara i nadzieja z nami pozostały.
SANTO, SANTO! Gdy zamknę powieki,
Widzę piękny film o Janie Pawle Wielkim.
Największy Gołębiu z wadowickiej wieży!
Bez Nobla, pokojem pokonałeś reżim!
Dla Ciebie są Serca i Order Uśmiechu
Od wszystkich pokoleń Orła i Lecha. […]
Jak mam żyć bez Ciebie wśród błędnych ogników,
Fałszywych owieczek w skórze groźnych wilków?
			

Irena Waszczuk „IWA”
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Fotografia – moja pasja
Tadeusz Madetko, emerytowany główny energetyk w dużym zakładzie pracy,
fotografuje od 67 lat. Był w swoim mieście jednym z prekursorów fotografii kolorowej,
co wymagało sporej wiedzy. Od niedawna korzysta z usług placówki Kasy Stefczyka
mieszczącej się przy al. Wojska Polskiego 25 w Pruszkowie.
– Jakie jest Pana najwcześniejsze wspomnienie związane z fotografią?

– Kiedy miałem 7 lat, robiłem czarno-białe zdjęcia aparatem Druh. Przez
przypadek udało mi się zrobić unikatowe zdjęcie psa (w odpowiednim
miejscu, przy odpowiednim nasłonecznieniu). Kolega też zajmował się
fotografią i miał starszego brata, który, kiedy zobaczył to zdjęcie, postanowił pokazać je na swojej uczelni – na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Byłem dumny, że zdjęcie zrobione przez 7-latka zainteresowało fachowców na takiej uczelni.
– Dlaczego wziął Pan do ręki aparat?

– Miałem kolegę starszego ode mnie o 3 lata. Jak poszedłem do szkoły
podstawowej, to było tam kółko fotograficzne. No i ten kolega mnie wciągnął. Chodziliśmy w plener robić zdjęcia, potem były dyskusje z panem
prowadzącym kółko o tym, jakie błędy zrobiliśmy. Była tam też ciemnia z powiększalnikami, były koreksy do wywoływania filmów, kuwety
do wywoływania zdjęć, pęsety do ich chwytania, ale i tak najwygodniej łapało się je palcami, a potem ręce śmierdziały chemikaliami. Tam
nauczyłem się podstaw.
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– Dzisiaj wystarczy mieć aparat telefoniczny, żeby zrobić zdjęcie. Jak
to dawniej wyglądało?

– Pracowałem wtedy na materiałach polskiej firmy FOTOPAN. Mam
jeszcze rolkę oryginalnego, niewykorzystanego filmu do zdjęć z 1965 r.,
tzw. dużoobrazkowego, format 6 × 9. Oczywiście czarno-białego, bo
wtedy innych nie było. W młodym wieku, z kolegami-pasjonatami zrobiliśmy nawet sami powiększalnik. Wiele nocy przesiedziałem w ciemni
improwizowanej w pokoju. Po wywołaniu zdjęć przychodził czas na
ich suszenie na szybie i przycinanie specjalną obcinarką z wzorkami.
Papiery były różne do wyboru: gładkie, jedwabiste, matowe, błyszczące.
Jak już wspomniałem, najpierw miałem aparat Druh, po nim Smienę.
Później przyszedł czas na aparaty bardziej zaawansowane technicznie:
czeski Flexaret – dwuobiektywową lustrzankę i inne, w tym radziecki
Zenit. W tej chwili już nie mam aparatu. Czasem zrobię jakieś zdjęcie
telefonem. Mam masę zdjęć, ale najbardziej lubię oglądać te czarno-białe. Dzisiaj każdy ma aparat, choćby w telefonie, i cyka sobie te
zdjęcia. Potem idzie do samoobsługowego punktu i za przysłowiowe
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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pięć minut ma odbitki. Dzisiaj to żadna trudność. Nie są już potrzebne
żadne umiejętności.
– Czy zajmował się Pan fotografią kolorową? Dzisiaj to oczywiste, ale
przed laty pytanie byłoby uzasadnione.

– W moim mieście byłem jednym z prekursorów, jeżeli chodzi o robienie
zdjęć kolorowych. Najtrudniejsze było dobieranie korekty barw na specjalnym obiektywie powiększalnika. Trzeba było ustawić odpowiednią
dla danego kadru, filmu i papieru kombinację kolorów czerwonego, niebieskiego i żółtego. Efekty nie od razu były zadowalające, a wywołanie
jednego kolorowego zdjęcia trwało 42 minuty: kąpiel naświetlonego
papieru w wywoływaczu, wodzie, utrwalaczu itd. I… zdjęcie wychodziło
całe czerwone czy zielone. Trzeba więc było zmienić korekcję barw,
znów naświetlić papier i czekać na efekty kolejne 42 minuty. I tak do
skutku, aż kolory na kolejnej odbitce zbliżyły się do naturalnych. Później,
jak pokazały się papiery kolorowe niemieckiej firmy ORWO, było już
łatwiej, bo na opakowaniach było podane przybliżone, wstępne ustawienie korekcji barw, ale i tak trzeba było mieć wiedzę, bo przecież film był
rożnie naświetlony. Nieraz żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba było czekać,
aż nadejdzie jakaś chmurka. Każda klisza i każdy papier fotograficzny
miały kilka czułych miejsc, w których coś powinno się znajdować, np.
chmurka zamiast czystego nieba.
– W jakim rodzaju fotografii Pan się specjalizuje?

– Fotografuję głównie przyrodę. Jestem wielbicielem gór. Jeździłem też
nad morze, ale tam trudno jest zrobić dobre zdjęcie, bo często zmienia się
nasłonecznienie, więc wybierałem się w góry i stamtąd mam dużo zdjęć.
INFOLINIA 801 600 100

– Czy Pana zdjęcia trafiają tylko do domowego archiwum, czy może
miał Pan okazję pokazać je światu?

– Fotografuję dla siebie, ale kiedy przeczytałem w „Czasie Stefczyka”
o konkursie na zdjęcie zimowego krajobrazu, to wysłałem moją fotografię. Okazało się, że zostałem laureatem. Moje zdjęcie było jednym
z pięciu najlepszych wśród nadesłanych.
– Od jak dawna jest Pan Członkiem Kasy?

– Od niedawna, od listopada ubiegłego roku. Przeniosłem się tu z jednego z banków. Dlaczego? Dwu – czy trzykrotnie źle mi pewne rzeczy
policzyli. Zwracałem uwagę, z początku nie przepraszali, potem zaczęli
przepraszać, ale zraziłem się do tego banku. Zacząłem szukać polskiego
banku. Poczytałem na temat Kasy Stefczyka i uznałem, że jest godna
zaufania. Na dodatek dużą wagę przywiązuje się tu do spraw związanych
z wiarą, a ja jestem człowiekiem wierzącym i przynajmniej raz w roku
jestem na Jasnej Górze.
Fot. Tadeusz Madetko
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Jak dążyć do realizacji celów?
Paweł Tarnowski, polski żeglarz, windsurfer, ambasador naszego rachunku
płatniczego IKS Classic dla Młodych, opowiada o tym, co według niego jest
najważniejsze w dążeniu do realizacji celu. Warto o tym pamiętać.

N

Paweł
Tarnowski
Żeglarz, windsurfer
(SKŻ Ergo Hestia
Sopot). Ścigający się
w klasie RS:X zawodnik
ma na koncie sporo
sukcesów, wśród nich
najważniejsze
to:
1. miejsce w Mistrzostwach Polski (2019),
1. miejsce w regatach
o Puchar Księżniczki
Zofii (2018), złoty
medal Pucharu Świata
w żeglarstwie (2017),
mistrzostwo Europy
(2015).

FOT. PAWEŁ PATEREK

ajważniejszy jest
jasno postawiony
cel, odpowiednie nastawienie i determinacja
w dążeniu do takiego
zamierzenia oraz sukcesywne wykonywanie,
krok po kroku, dobrze
stworzonego planu, jak
również weryfikacja go
w ustalonych wcześniej
momentach. Musimy
wiedzieć, że nie da się
wykonać planu w stu
procentach. Zawsze zdarzy się jakieś potknięcie,
przesunięcie czasowe
lub sytuacja niezależna
od nas. Trzeba wliczyć to
w ryzyko przygotowań
i spokojnie przyjmować
każdą sytuację możliwie
pozytywnie, czyli nie jako
problem, a wyzwanie.

Jak zaoszczędzić pieniądze?
Oszczędzanie to przede wszystkim gromadzenie pewnych nadwyżek finansowych i czerpanie
z nich korzyści w przyszłości. Kierując się powyższą definicją, należy stwierdzić, że jedynie
osoby posiadające wyższe dochody niż wydatki mogą cokolwiek zaoszczędzić. Nic bardziej
mylnego, istnieje bowiem wiele form oszczędzania, które z powodzeniem mogą zastosować
osoby niewykazujące zbyt wysokich dochodów.

P

oniżej przedstawiamy kilka sposobów na to,
jak zaoszczędzić:
Przed pójściem na zakupy koniecznie
sporządź listę najpotrzebniejszych rzeczy.
Dzięki niej uchronisz się przed kupnem
zbędnych produktów i nie zapomnisz
o tych, które są najistotniejsze.
 Dokonuj zakupów w rozsądnych ilościach.
Nie pozwól na to, aby w Twojej lodówce
marnowało się jedzenie. Jeśli jakiś produkt
ma krótki okres ważności, wykorzystaj go
w pierwszej kolejności, a nie przetrzymuj
w nieskończoność, po to, by za jakiś czas
wyrzucić go do kosza.
 Ustal budżet domowy. Określenie kwoty,
jaką chcesz przeznaczyć na zakupy, pomoże
Ci w kontrolowaniu wydatków podczas
zakupów.
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 Kupuj na promocjach i wyprzedażach.

 Unikaj jedzenia „na mieście”, zwłaszcza

Posezonowe wyprzedaże oferują wiele ciekawych produktów w niższych, korzystniejszych cenach.
 Korzystaj z upustów i rabatów. Wiele sklepów dla pewnej grupy towarów oferuje
obniżki i rabaty, dzięki którym można
zaoszczędzić trochę pieniędzy.
 Kupuj dobra substytucyjne (zamienniki). Po co
przepłacać, jeśli można mieć produkt zaspokajający tę samą potrzebę w niższej cenie.
 Zanim zdecydujesz się na zakup nowego
sprzętu (np. pralki, lodówki czy telewizora),
porównaj ceny w kilku sklepach.
 Dokonuj świątecznych zakupów z głową!
Nie kieruj się zasadą „zastaw się, a postaw
się”! Od drogich prezentów ważniejszy jest
czas spędzony wśród najbliższych.

w barach szybkiej obsługi, fast food. Pamiętaj,
jedzenie tego typu jest niezdrowe zarówno
dla Ciebie, jak i dla Twojego portfela.
 Rzuć palenie papierosów!
 Korzystaj z komunikacji miejskiej, jeśli masz
taką możliwość. Poruszanie się w taki sposób jest znacznie tańsze od samochodu.
 Wyłączaj światło i inne urządzenia (np.
telewizor, radio), gdy wychodzisz na dłużej
z pokoju. Ceny za energię elektryczną i tak
są już stosunkowo wysokie.
 Napraw cieknący kran. Po co niepotrzebnie
marnować wodę i płacić wysokie rachunki?
 Korzystaj z okresu gwarancji, gdy jest to
możliwe. Po co kupować nowy sprzęt
elektroniczny, gdy stary jest jeszcze na
gwarancji?
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Porady finansowe
na czas pandemii

Od dłuższego czasu zmagamy się z koronawirusem. Pandemia wiąże
się z nowymi zasadami życia, pracy, rekreacji i wielu innych dziedzin.
Powstało wiele nowych przepisów. Jak poruszać się w nowej rzeczywistości?
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej przygotowało kompendium
wiedzy finansowej, które na bieżąco jest aktualizowane. Na stronie internetowej
www.skef.pl znajdziemy uregulowania prawne zebrane przez poszczególne
instytucje, w tym finansowe oraz SKEF.
PRZEWODNIK ANTYKRYZYSOWY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Zachęcamy do zapoznania się z „Przewodnikiem antykryzysowym dla przedsiębiorców” przygotowanym
przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. W przewodniku
można między innym znaleźć informację o dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników, dodatkowej
pomocy dla osób zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, zwolnieniu z opłacania składek odprowadzonych do ZUS, przesunięciu terminu płatności
zaliczek na podatek dochodowy. Przewodnik może
być również pomocny dla pracowników, najemców oraz
osób posiadających kredyty lub pożyczki.
„W związku z walką z pandemią COVID-19 Premier Mateusz
Morawiecki zaproponował pakiet działań osłonowych dla gospodarki, tzw. Tarczę Antykryzysową, która 31 marca br. została przyjęta przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej w formie specustawy.
Tarcza zawiera szereg ważnych rozwiązań wsparcia finansowego dla
firm, dopłat do miejsc pracy, zwolnień ze składek na ubezpieczenia
społeczne, czy odsunięcia wielu obowiązków administracyjnych.
Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym
wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od
60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacane niż ponoszenie kosztów
zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji. Obecna
sytuacja pandemii jest bezprecedensowa i dotyka tak wielu obszarów,
że sama Tarcza jest również bardzo kompleksowym zbiorem regulacji
przeciwdziałających skutkom koronawirusa dla życia gospodarczego
i społecznego. Wszystkie główne rozwiązania Tarczy opisane zostały
w tym Przewodniku, aby ułatwić Państwu ich szybkie wykorzystanie” – pisze we wstępie do tej obszernej publikacji Paweł Borys, Prezes
Zarządu PFR S.A.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
KNF zebrała akty prawne (ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów) opublikowane w związku z epidemią koronawirusa oraz
ostrzega przed zagrożeniami i metodami działań oszustów, którzy
wykorzystują strach konsumentów przed koronawirusem.
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ZUS przygotował szczegółowe informacje dotyczące następujących
tematów: „Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych
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w ZUS”, „Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS”,
„Jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać
zasiłek”, „Świadczenie postojowe w dobie pandemii”,
„Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności
z tytułu składek za marzec – maj 2020”.
UBEZPIECZENIA
Informacje i porady dotyczące ubezpieczeń
zebrała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Umieściła
je w następujących działach: „Ubezpieczenia OC,
mieszkaniowe, zdrowotne. Zdalnie ubezpieczanie,
zgłaszanie szkód, wideo-wizyty”, „Jak zgłosić szkodę
bez wychodzenia z domu?”, „AC, OC, ubezpieczenie
mieszkania, ubezpieczenie na życie. Na czym nie warto
oszczędzać podczas kryzysu?”.
BANKI, SKOK-I, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, UPADŁOŚĆ
PRZEDSIĘBIORCY, PODATKI, PROFIL ZAUFANY
Przydatne informacje na temat działalności instytucji finansowych,
o procedurze upadłości, rocznym zeznaniu PIT za 2019 oraz metodzie potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych
systemach administracji przygotowało Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej. Szczegółowe zagadnienia: „Zawieszenie spłaty
kredytu, wakacje kredytowe – jak odroczyć raty? Kredyty gotówkowe
i hipoteczne”, „Kredyt studencki”, „SKOK – Kasa Stefczyka”, „Jak
wydobyć się z nadmiernego zadłużenia, upadłość konsumencka,
bezpłatne porady”, „Upadłość przedsiębiorcy”, „Podatki”, „Profil
zaufany – sposób na załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu”.
POLICJA
W dobie koronawirusa oszuści nie śpią nawet w Internecie. W ostatnim czasie coraz więcej pojawia się fałszywych ofert kupna maseczek czy rękawic ochronnych. Policjanci apelują, abyśmy zachowali
szczególną czujność.
***
Po szczegóły powyższych zagadnień zapraszamy na stronę
internetową Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej:
www.skef.pl.
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Czas na patriotyzm
gospodarczy
Skutki koronawirusa w gospodarce bądą znacznie dłużej trwały niż
bezpośrednia walka z epidemią. Każdy z nas w obliczu recesji może wspierać
polską gospodarkę, wystarczy tylko świadomie robić zakupy oraz wybierać
polskich producentów i dostawców usług. Telefonia „w naszej Rodzinie” jest
takim stuprocentowo polskim dostawcą nowoczesnych usług. Jej oferta jest
szeroko dostępna dzięki współpracy z Kasą Stefczyka, która jest także w pełni
polską instytucją finansową.
kwietniu prezydent Andrzej Duda zainaugurował akcję „Kupuj
świadomie produkt polski”. Podkreślił: „Apelujemy do wszystkich,
aby w czasie robienia zakupów zwracali uwagę na to, gdzie wyprodukowane jest to, co kupują, i aby starali się, mając do wyboru różne produkty,
ze sklepowych półek wybierać te produkty, które zostały wyprodukowane w naszym kraju. Wspiera to rozwój gospodarki, walkę z kryzysem,
wspiera też naszych przedsiębiorców”.
Jeśli nasze pieniądze będą trafiały do polskich przedsiębiorców,
to zasilą tych, którzy w kraju tworzą miejsca pracy, płacą podatki oraz
inwestują. W innym przypadku te pieniądze zostaną wytransferowane
za granicę i w ten sposób powiększą PKB innego kraju. Firma doradczo-audytorska Grant Thornton wyliczyła, że jeśli wybieramy produkt
zagraniczny, to z każdego jednego złotego, który przeznaczymy na taki
produkt, aż 75 groszy ucieka za granicę, a tylko 25 groszy zostaje w Polsce. Kiedy produkt lub usługa są polskie, to wówczas z każdej złotówki
aż 79 groszy zostaje w Polsce.
Marka „w naszej Rodzinie” powstała z inspiracji systemu SKOK
oraz środowiska Radia Maryja. Warto wiedzieć, że posiadacze
numerów tej telefonii mogą bezpłatnie połączyć się ze studiem Radia
Maryja (tel. 536 600 100, 536 600 200) oraz ze studiem TV Trwam
(tel. 536 600 300, 536 600 400).
To telefonia „na kartę”, nie trzeba więc podpisywać żadnej umowy,
aby korzystać z jej usług. Wystarczy w placówce Kasy Stefczyka kupić
starter z nowym numerem telefonu. Jeśli masz już numer telefonu
i chcesz go przenieść do „w naszej Rodzinie”, proste formalności
załatwisz od ręki podczas jednej wizyty w placówce Kasy Stefczyka.
Wystarczy przyjść z dowodem osobistym, wypełnić i podpisać wniosek
o przeniesienie numeru, podając swoje dane (imię i nazwisko, PESEL,
numer dokumentu – informacje te muszą być zgodne z tymi, które podałeś obecnemu operatorowi przy rejestracji numeru), i określić, w jakim
terminie Twój numer ma zostać przeniesiony. Jeśli obecnie masz telefon
na abonament, sprawdź, kiedy kończy się umowa (zwykle jest zawierana na 2 lata), aby uniknąć finansowych konsekwencji zerwania umowy
przed czasem.
W telefonii „w naszej Rodzinie” można skorzystać z wielu promocji. Ze szczegółami oferty można zapoznać się 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).
Warto pamiętać, że pakiety promocyjne są ważne przez 30 dni.
Po wykorzystaniu usług w danym okresie rozliczeniowym kolejne
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połączenia lub SMS-y/MMS-y będą rozliczane zgodnie z cennikiem.
Aby aktywować wybrany pakiet, wystarczy wpisać na telefonie odpowiedni kod sterujący, wcześniej jednak trzeba zadbać, by na koncie telefonicznym znalazła się odpowiednia dla danego pakietu kwota. Przelew
można zrobić w placówce Kasy Stefczyka lub z domu za pomocą konta
internetowego naszej Kasy.
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Potrzebni spawacze

We wszystkich województwach najbardziej poszukiwani pracownicy
(przed koronawirusem) to spawacze, elektrycy i elektromechanicy –
wynika z dorocznego raportu „Barometr zawodów”.
atomiast na stałe do grona profesji, które
nie mają powodzenia na polskim rynku
pracy, trafili ekonomiści. Ten ostatni zawód
nie daje gwarancji zatrudnienia już czwarty
rok z rzędu według badania prowadzonego
w Polsce od 2016 r. Po raz pierwszy do tej
niebezpiecznej grupy w 2020 r. trafiła część
nauczycieli. Sprzeczne okazały się dane co do
programistów.
Programiści według Ministerstwa Edukacji
Narodowej okazali się deficytowym zawodem
w całym kraju. Z kolei w raporcie „Barometr
zawodów” tylko w dwóch województwach zanotowano taką sytuację, zaś w pozostałych stwierdzono równowagę między poszukującymi pracy
w tej profesji a stanowiskami do obsadzenia.
Różnica między stanem faktycznym a wykazanym w raporcie może wynikać z tego powodu,
że raport jest sporządzany w oparciu o dane
powiatowych urzędów pracy. Tymczasem
programiści dysponują własnymi platformami
poszukiwania pracy (z reguły anglojęzycznymi),
z których głównie korzystają także ich potencjalni pracodawcy. W obrazie dla pozostałych
grup uwzględnionych w zestawieniu nie było
takich niezgodności – wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Do zawodów, w których jest więcej fachowców niż potrzebuje polska gospodarka, należy
w pierwszym rzędzie ekonomista (w tym technik ekonomista). Tak więc, w sytuacji polskiego
rynku pracy na początku drugiej dekady XXI w.,
kształcenie w tym kierunku może odbywać się
raczej w celach hobbystycznych niż z myślą
o karierze zawodowej.
Nie ma w Polsce województwa, w którym
na 2020 r. nie prognozowano by deficytu pracowników z branży produkcyjnej (najbardziej
poszukiwani są spawacze, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy), budowlanej
(monterzy instalacji budowlanych, operatorzy
i mechanicy sprzętu robót ziemnych), transportowej (kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych), gastronomicznej (kucharze) oraz medyczno-opiekuńczej (pielęgniarki
i położne). Główne przyczyny takiej sytuacji
to – w przypadku branży budowlanej, gastronomicznej i medyczno-opiekuńczej – przede
wszystkim niskie zarobki. Praca w zawodach
w branży produkcyjnej wymaga z kolei określonych uprawnień, a w branży transportowej –
dodatkowo – gotowości do nienormowanego
czasu pracy i długotrwałego pobytu poza
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domem. Brakuje nie tylko osób, które chcą się
kształcić w deficytowych obszarach, lecz brakuje szkół, w których można się kształcić. W tej
sytuacji zaskakująca może być informacja, że na
początku 2020 r. pogorszyły się perspektywy
zatrudnienia dla nauczycieli szkół zawodowych.
Z drugiej strony może świadczyć to o nieodpowiednim dla potrzeb gospodarki profilu już działających szkół zawodowych.
Według ustaleń autorów „Barometru...” pracodawcy, którzy mają problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, rekrutują
osoby posiadające pewien potencjał, lecz niekoniecznie wszystkie niezbędne kompetencje i umiejętności. Najczęściej wskazywanymi
przez pracodawców kompetencjami idealnego
pracownika były: kompetencje zawodowe, staranność i skrupulatność, odpowiedzialność,
kompetencje interpersonalne, np. umiejętność
pracy w grupie czy komunikatywność. Od pracowników fizycznych dodatkowo wymagana jest
dyspozycyjność (rozumiana jako gotowość do
pracy w nietypowych godzinach), punktualność
i samodzielna organizacja pracy.
Wśród specjalności, które już stale zaliczane są do poszukiwanych na rynku pracy,
znaleźli się: operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, ślusarze, elektrycy, elektromechanicy,
elektromonterzy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży. Za deficyty w tych zawodach
odpowiadają m.in. brak wymaganych przez
pracodawców uprawnień, np. w przypadku
operatorów obrabiarek samodzielna praca przy

obsłudze i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, w przypadku spawaczy
umiejętność spawania metodami MIG, MAG,
TIG. Podobnie wygląda sytuacja elektryków,
elektromechaników i elektromonterów, wśród
których mile widziane są m.in. uprawnienia SEP.
W przypadku branż budowlanej i gastronomicznej sytuacja jest niejednoznaczna,
bowiem w dalszym ciągu występuje problem
z zatrudnieniem w szarej strefie, pomimo oficjalnie zgłaszanych braków.
Z kolei starzenie się społeczeństwa coraz
silniej wpływa na deficyt w zawodach branży
medyczno-opiekuńczej: lekarzy, fizjoterapeutów i masażystów, pielęgniarek i położnych
oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. Ostatnią grupą, dla której przedstawicieli prognozowany jest deficyt, są pracownicy
ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielni księgowi. W pierwszym z zawodów tej
grupy wielu absolwentów ma wykształcenie
kierunkowe, ale brakuje im znajomości języków
obcych, niezbędnej ze względu na postępujące
umiędzynarodowienie polskiej gospodarki.
„Barometr zawodów” pochodzi ze Szwecji. Jego metodologia została wypracowana
w latach dziewięćdziesiątych XX w. jako element szerszego systemu prognozowania zmian
na rynku pracy. Od 2010 r. zaczął być stosowany
w Małopolsce. Po 2015 r. zaczęło posługiwać się
nim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podejmując decyzję o realizacji badania
w całej Polsce, przy wsparciu funduszy z Unii
Europejskiej.
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Tak wiele załatwisz
bez wychodzenia z domu
Już teraz bez wychodzenia z domu możesz
zawnioskować o bankowość elektroniczną,
kartę zbliżeniową, pożyczkę z szybką wypłatą
środków czy założyć lokatę.
ZGŁOŚ TELEFONICZNIE!
Zadzwoń do placówki
lub pod nr 801 600 100
(koszt wg taryfy operatora),

a umowę wyślemy
na Twój adres e-mail!

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

