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Poleć Kasę Stefczyka
znajomemu
i zyskaj nawet

500

zł

!

Dzielenie się to wartość, którą wpaja się nam już od najmłodszych lat.
Dzielimy się z potrzebującymi, przekazujemy innym dobre wieści,
dzielimy z rodziną szczęście i radość. Jeśli korzystamy z usług,
które spełniają nasze oczekiwania, polecamy je innym.
A co, jeśli dodatkowo za polecenie możemy otrzymać nagrodę pieniężną?
W Kasie Stefczyka ruszyła kolejna – siódma już edycja promocji Poleć Nas,
w której za każde skuteczne polecenie otrzymujemy 50 zł.
W ciągu roku możemy zgarnąć nawet 500 zł.
Szczegóły na str. 3

AKTUALNOŚCI

Andrzej Sosnowski
dyrektor generalny
Kasy Stefczyka

Szanowni Państwo,
„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości,
staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem
bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie
wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich,
kończy się”. Te słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego skłaniają do refleksji: dlaczego nie
pamiętamy o tak wielu Polakach, którzy tworzyli
naszą historię; którzy walczyli o naszą niepodległość; z których wynalazków korzysta dzisiaj
cały świat; których sztukę podziwiają obywatele
świata, ale w naszym kraju nikt o nich nie pamięta? Dlaczego wręcz ich nie znamy? Właśnie
po to, by ocalić takich cichych bohaterów od
zapomnienia, co miesiąc poświęcamy w naszej
gazecie kilka stron, by przybliżyć ich historie,
by przypomnieć ich postacie Polakom. Historię
tworzą nie tylko władcy i wielkie bitwy. Historię
tworzą również jednostki. Roman Czerniawski
dezinformując Niemców w czasie II wojny światowej w sprawie lądowania sił alianckich we Francji, zmienił bieg historii. Z kolei fantazyjne maski
z papier mâché Władysława Bendy zdominowały
plany filmowe w Hollywood, a plakaty jego autorstwa zachęcały do wstępowania do polskiej
armii podczas I i II wojny światowej. Kto o nich
i im podobnych dzisiaj pamięta? Czas to zmienić.

liczby Kasy Stefczyka

7 190 000 000 zł
depozyty

6 100 000 000 zł
pożyczki

7 640 000 000 zł
aktywa

365

placówki

834 000

Współwłaściciele
WSTĘPNE DANE NA GRUDZIEŃ 2021 ROKU
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Przekaż 1%

podatku na SKEF
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2005
roku jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu
może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych. SKEF w szerokim zakresie
działa na rzecz swoich Członków i konsumentów usług
finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą,
wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie
przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących,
realizując programy w zakresie edukacji finansowej.

PODATKU NA RZECZ SKEF MOŻNA
WPŁACAĆ NA RACHUNEK
Santander Bank Polska S.A.

34 1090 1102 0000 0001 1200 8689
Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W

płaty 1% podatku Stowarzyszenie (KRS: 0000053057) może
przeznaczyć na wsparcie następujących działań:
SZKOLENIA I PROJEKTY
Z ZAKRESU EDUKACJI FINANSOWEJ
I KONSUMENCKIEJ
SKEF swoje wieloletnie doświadczenie
wykorzystuje m.in. w organizacji i prowadzeniu projektów i szkoleń z zakresu
edukacji finansowej i konsumenckiej.
Zwracając szczególną uwagę na potrzeby
konsumentów usług finansowych, swoje
działania edukacyjne Stowarzyszenie
kieruje do różnych grup wiekowych,
realizując projekty. Tym, co wyróżnia
SKEF spośród innych podmiotów, jest
zakres merytoryczny proponowanych
warsztatów. Priorytetem jest podnoszenie świadomości ekonomicznej, finansowej poprzez rozwijanie praktycznych
umiejętności w następujących obszarach: planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, budżet
domowy, nadmierne zadłużenie itp.
FUNDUSZ STYPENDIALNY
Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach
dot. ekonomii, zarządzania, finansów,

prawa i dziennikarstwa, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują
się działalnością na polu naukowym
i charytatywnym, oraz wychowanków
domów dziecka podejmujących naukę
w szkołach wyższych na kierunkach, na
których programy nauczania zawierają
elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa.
Wszystkim Państwu, którzy dokonali
wpłat w latach poprzednich, serdecznie
dziękujemy i ponownie prosimy o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz
SKEF. Zapewniamy, że wpłaty, które
otrzymujemy, stanowią dla uczestników projektów realizowanych w ramach
środków pozyskanych z 1% ogromne
wsparcie i są dowodem na to, że wspólne
nasze działania są potrzebne, konieczne
i użyteczne.
Będziemy wdzięczni za każdą
wpłatę 1% podatku dochodowego na
rzecz SKEF. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia oraz bezpłatny program do rozliczenia PIT za
rok bieżący znajdą Państwo na stronie
www.skef.pl
Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia, ul. Legionów 126
tel. 58 624 98 72
www.skef.pl e-mail: skef@skef.pl
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słowo od dyrektora

OFERTA

Poleć Kasę Stefczyka
znajomemu i zyskaj
nawet 500 zł!

Dzielenie się to wartość, którą wpaja się nam już od
najmłodszych lat. Dzielimy się z potrzebującymi,
przekazujemy innym dobre wieści, dzielimy z rodziną
szczęście i radość. Jeśli korzystamy z usług, które
spełniają nasze oczekiwania, polecamy je innym.
A co, jeśli dodatkowo za polecenie możemy otrzymać
nagrodę pieniężną? W Kasie Stefczyka ruszyła kolejna,
siódma już edycja promocji Poleć Nas, w której za każde
skuteczne polecenie otrzymujemy 50 zł. W ciągu roku
możemy zgarnąć nawet 500 zł.

D

zielenie się wpływa na nas bardzo pozytywnie, o czym od lat informują psychologowie. Angażuje nasze emocje, pomaga budować
i wzmacniać więzi międzyludzkie i wpływa na ogólne polepszenie
naszego nastroju. Warto zatem dzielić się z innymi zarówno uczuciami,
tymi przyjemnymi, by pomnażać radość, i tymi trudnymi, by nie pozostać samemu w kryzysie. Sprzyja to budowaniu wspólnoty opartej na
zaufaniu, w której każdy czuje się ważny.
W dzisiejszych czasach szczególnie ważne są także akcje charytatywne,
polegające na dzieleniu się naszym dobytkiem: ubraniami, zabawkami,
jedzeniem, sprzętami gospodarstwa domowego. Pokazuje to, jak bardzo
chcemy pomagać innym i jak dobro każdego z nas wpływa na kondycję
społeczności, w której żyjemy.

500

Dzielenie się to także przekazywanie sobie wiedzy i doświadczeń życiowych oraz polecanie sobie wartościowych produktów i usług. Zasięganie opinii innych użytkowników przed zakupami chyba większości
z nas weszło już w nawyk. Zjawisko to nosi nazwę smart shoppingu,
czyli mądrego kupowania. Porównywarki cenowe, promocje, aplikacje
zakupowe czy wspólne zakupy – to wszystko sprzyja odpowiedzialnemu
gospodarowaniu swoją gotówką. Nie inaczej jest w przypadku korzystania z usług finansowych. Warto dzielić się z innymi tym, co spełnia nasze
oczekiwania, tym bardziej jeśli przynosi to nam wymierne korzyści. Dla
swoich zadowolonych Klientów Kasa Stefczyka przygotowała zatem
kolejną już odsłonę promocji Poleć Nas, w której za polecanie usług Kasy
Stefczyka rodzinie i znajomym można łącznie otrzymać nawet 500 zł.
Przystąpienie do promocji jest niezwykle proste! Wystarczy wejść na
stronę www.kasastefczyka.pl/polecnas, wypełnić formularz i wygenerować swój kod polecający. Brak dostępu do Internetu nie jest problemem.
Wystarczy przyjść do najbliższej placówki Kasy Stefczyka. Pracownicy
z chęcią pomogą wypełnić formularz.
Po otrzymaniu kodu należy udostępnić go swojemu znajomemu.
Nagrodę otrzymamy, jeśli znajomy zostanie Klientem Kasy Stefczyka,
a w ciągu następnych 60 dni spełni jeden z poniższych warunków:
• weźmie pożyczkę w kwocie minimum 1000 zł,
• zapewni minimum 1000 zł łącznego wpływu na koncie osobistym,
• założy lokatę lub rachunek oszczędnościowy na kwotę minimum
5000 zł na okres co najmniej 7 dni,
• wykona minimum 3 transakcje bezgotówkowe swoją kartą płatniczą
VISA.
Warto pamiętać, że za polecenie jednej osoby można otrzymać 50 zł.
W sumie można polecić aż 10 osób, dzięki którym masz szansę na
nagrodę w wysokości nawet 500 zł!
Promocja POLEĆ NAS VII trwa od 1.01.2022 r. do odwołania. Regulamin, szczegółowe warunki oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są
w placówkach i na www.kasastefczyka.pl/polecnas.

zł

Tyle możesz zyskać, polecając
Kasę Stefczyka!
Zaproś swoich znajomych
i zgarnij 50 zł
za każde skuteczne polecenie.

kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)
Promocja POLEĆ NAS VII trwa od 1.01.2022 r. do odwołania. Regulamin, szczegółowe warunki oraz formularz
zgłoszeniowy dostępne są w placówkach i na www.kasastefczyka.pl/polecnas.
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AKTUALNOŚCI

Znamy laureatów XIV edycji
Konkursu Stypendialnego
Tegoroczna edycja Konkursu Stypendialnego, organizowanego przez Kasę Stefczyka oraz Stowarzyszenie
Krzewienia Edukacji Finansowej, została rozstrzygnięta. Przedstawiamy pierwszych laureatów.

F

undatorem nagród w konkursie jest Fundacja Stefczyka.
Jak co roku był on skierowany
do uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wspaniałymi
wynikami w nauce, ale też angażują się w dodatkową działalność społeczną, charytatywną,
naukową lub na rzecz środowiska

lokalnego. Laureatom serdecznie
gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zgłoszenia
i życzymy wielu sukcesów!
Stypendium po 350 zł brutto
miesięcznie (studenci):
• Antoni Cypryjański
• Daniel Dylewski

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łukasz Hawrylak
Szymon Jarosz
Agata Knopik
Adrianna Kuta
Natalia Lempaszek
Szymon Lipiński
Adrian Mokrzycki
Magdalena Stefanowska
Wojciech Stefanowski

Aleksander Brudzyński i Adam Brudzyński otrzymali swoje dyplomy
stypendysty w placówce Kasy Stefczyka mieszczącej się przy ul. Tumskiej 20 w Płocku.

Od lewej: Adam Brudzyński, Katarzyna Kmieć – kierownik placówki
przy ul. Tumskiej 20 w Płocku, Aleksander Brudzyński
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• Sebastian Tymczyszyn
• Adrian Żądło
Stypendium po 250 zł brutto
miesięcznie:
• Adam Brudzyński
• Aleksander Brudzyński
• Jakub Jagielski
• Nikodem Proń

ALEKSANDER BRUDZYŃSKI
Aleksander interesuje się przedmiotami ścisłymi,
w związku z tym bierze udział w zajęciach wielu kół
z tego zakresu, lubi też gry komputerowe. Obecnie
bierze udział w wieloetapowej Olimpiadzie Informatycznej Juniorów – zakwalifikował się do II etapu. Jest
również zaangażowany w życie społeczności klasowej
i szkolnej – w latach 2017/2018, 2018/2019 i w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 powierzono mu funkcję
gospodarza klasy. W tym roku szkolnym został również
wybrany skarbnikiem szkolnym w SP nr 12 w Płocku.
Jest też członkiem Szkolnego Wolontariatu w swojej
szkole podstawowej. Czynnie działa na rzecz lokalnej społeczności także poza szkołą – od ośmiu lat jest
członkiem katedralnego chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, który uświetnia śpiewem większość
uroczystości państwowych i kościelnych w mieście oraz
reprezentuje miasto i kraj na międzynarodowych konkursach muzycznych i zdobywa liczne nagrody (w roku
2020/2021 dwa brązowe i dwa złote medale w swojej
kategorii głosowej i wiekowej). W styczniu 2022 r. był też
wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
ADAM BRUDZYŃSKI
Uczeń klasy o profilu matematyczno-informatyczno-chemicznym Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. W tym
roku będzie zdawał maturę, wybiera przedmioty ścisłe
na poziomie rozszerzonym – matematykę i chemię, bo
chce studiować w Wojskowej Akademii Technicznej.
Zaangażowany w życie społeczności szkolnej – w roku
szkolnym 2020/2021 powierzono mu funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego w jego liceum.
Brał też udział w licznych akcjach na rzecz promocji
szkoły. Czynnie działa na rzecz lokalnej społeczności
także poza szkołą – od 2014 r. jest członkiem katedralnego chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, który
uświetnia śpiewem większość uroczystości na terenie
miasta, a także reprezentuje miasto i kraj na międzynarodowych konkursach muzycznych i zdobywa liczne
nagrody (w latach 2020/2021 srebrny medal na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej).

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

FOT. ARCHIWUM KLUBU

AKTUALNOŚCI

Prezes Klubu AZS-AWF Biała Podlaska Mariusz Lichota z senatorem Grzegorzem Biereckim

Podziękowania

dla Fundacji Stefczyka
K

lub sportowy z Białej Podlaskiej
zaprosił senatora Grzegorza Biereckiego na spotkanie, aby podziękować
Fundacji Stefczyka. Klub AZS-AWF Biała
Podlaska był reprezentowany przez prezesa Mariusza Lichotę, który na ręce
senatora przekazał pamiątkowe podziękowanie za wsparcie ze strony Fundacji
im. Franciszka Stefczyka w osiągnięciu
sukcesu sportowego, jakim był awans piłkarzy ręcznych KS AZS-AWF Biała Podlaska do Ligi Centralnej ZPRP.
Fundacja Stefczyka już od 10 lat wspiera
nie tylko piłkarzy ręcznych. Wielokrotnie
fundowała stypendia sportowe dla najlepszych zawodników AZS-u. Taką pomocą
objęty był m.in. lekkoatleta Przemysław
Czajkowski, który w konkurencji rzutu
INFOLINIA 801 600 100

dyskiem reprezentował nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 r.
– Dziękując za dotychczasowy wkład
Fundacji im. Franciszka Stefczyka w sportowy rozwój naszego klubu, wyrażamy
nadzieję na dalszą, wieloletnią owocną
współpracę – mówi prezes Mariusz
Lichota.
Fundacja im. Franciszka Stefczyka
została powołana 10 stycznia 2012 r.
w Gdyni. Jej celem jest niesienie pomocy
osobom potrzebującym, działalność charytatywna i prospołeczna, pielęgnowanie
polskiej tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, podtrzymywanie i upowszechnianie wartości chrześcijańskich,
a także wspieranie kultury i sztuki oraz
działalności oświatowo-wychowawczej.

FOT. ARCHIWUM KLUBU

Fundacja Stefczyka od lat wspiera finansowo m.in. sportowców. W ten sposób przyczyniła się do sukcesów
piłkarzy ręcznych KS AZS-AWF Biała Podlaska oraz dyskobola Przemysława Czajkowskiego.

Stypendysta Fundacji Stefczyka Przemysław Czajkowski,
rzut dyskiem
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KONKURS

Małe Wielkie Marzenia
Przedstawiamy kolejnych laureatów
i uczestników X edycji konkursu Małe
Wielkie Marzenia. Ocenie jury zostały
poddane wszystkie nadesłane przez dzieci prace. W konkursie nagrodzono i wyróżniono w sumie dwadzieścioro młodych
uczestników. Dodatkowo w wielu placówkach Kasy wręczono dyplomy uczestnika
i upominki pozostałym dzieciom, które
wzięły udział w konkursie. Wszystkim
serdecznie gratulujemy.

P

racownicy placówki partnerskiej Kasy Stefczyka mieszczącej się przy placu Wolności 2 w Myszyńcu zaproponowali dzieciom z Niepublicznego Przedszkola ,,Radosny Zakątek” udział w X edycji konkursu Małe Wielkie Marzenia, a po rozstrzygnięciu
konkursu wręczyli uczestnikom drobne upominki.
– Zainteresowanie było duże. Cieszymy się podwójnie, ponieważ Antonina Żarnoch
i Lena Golan zostały wyróżnione w konkursie ogólnopolskim i dostały swój wymarzony
prezent. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie
i gratulujemy wygranej – mówi Jarosław Luma, partner Kasy Stefczyka w Myszyńcu
przy placu Wolności 2. – Jak widać, marzenia się spełniają.
Przypomnijmy, że Małe Wielkie Marzenia to organizowany przez Kasę Stefczyka
konkurs, który już od dziesięciu lat niezmiennie budzi duże zainteresowanie. Aby wziąć
w nim udział, dzieci musiały przynieść do placówki Kasy swój list do Świętego Mikołaja,
wykonany dowolną techniką. Jury oceniało m.in. czytelność, oryginalność czy technikę
wykonania, a finalnie Kasa Stefczyka wyręczała ulubieńca dzieci i spełniała życzenie
zawarte w liście.

Dzieci z przedszkola ,,Radosny Zakątek” nagrodzone
przez placówkę Kasy w Myszyńcu
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Dawid Strąkowski (z lewej) i Maksymilian Janicki
z Ozorkowa – nagrodzeni przez placówkę Kasy

Aleksy Suchcicki z Myszyńca – nagrodzony
przez placówkę Kasy

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

KONKURS

Lena Golan, Myszyniec – wyróżniona w ogólnokrajowym konkursie w kategorii 7–12 lat

Maja Wamberska, Luboń – laureatka nagrody głównej
w ogólnokrajowym konkursie w kategorii do lat 6

Antonina Żarnoch, Myszyniec – wyróżniona
w ogólnokrajowym konkursie w kategorii do lat 6
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AKTUALNOŚCI

Senior bezpieczny w sieci
Rozwój technologii bardzo ułatwił codzienne życie. Kilka kliknięć myszką
i można zrobić zakupy, załatwić sprawy w urzędzie, umówić się do lekarza czy
porozmawiać z wnukiem przez komunikator. Nie ulega wątpliwości, że Internet
otworzył szeroko okno na świat i pozwala na szybką komunikację na niespotykaną wcześniej skalę. Niestety to także szansa dla oszustów, którzy chętnie
wykorzystają każdą słabość, aby wzbogacić się kosztem innych.
tym roku 8 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Kilka prostych zasad pozwoli cieszyć się wirtualnym światem bez obaw.

PRZEZORNY ZAWSZE ZABEZPIECZONY!
Czy zachowanie bezpieczeństwa w Internecie jest trudne?
Zdecydowanie nie, wystarczy wykazać się zdrowym rozsądkiem i zabezpieczyć używane sprzęty i łącza.
Bardzo ważne jest zainstalowanie na komputerze programu
antywirusowego, który uchroni go przed wirusami i złośliwym
oprogramowaniem. Warto często go aktualizować i w sytuacji gdy
chcemy ściągnąć na urządzenie jakieś pliki, sprawdzić je najpierw
programem antywirusowym.
Jeżeli pliki, które chcesz ściągnąć, pochodzą z nieznanego źródła, np. z linku w wiadomości e-mail od nieznanego nadawcy lub
z SMS, prawdopodobnie zawierają złośliwe oprogramowanie. Nigdy
ich nie ściągaj!
Regularne aktualizowanie oprogramowania podnosi bezpieczeństwo – to właśnie aktualizacje służą do zamykania luk w systemach
bezpieczeństwa. Nie warto odkładać ich na później.
Poruszanie się tylko na zaszyfrowanych stronach, które rozpoczynają się od „https” lub mają na pasku przeglądarki „kłódkę”,
daje gwarancję bezpieczeństwa. Zawsze zwracaj uwagę, gdzie
wchodzisz!
Korzystaj tylko z chronionych sieci Wi-Fi. Hakerzy i oszuści chętnie tworzą darmowe sieci Wi-Fi, aby wykradać dane z urządzeń, które
się do nich podepną. Unikaj sieci niezabezpieczonych hasłem.
DANE NA WAGĘ ZŁOTA
W Internecie należy wystrzegać się podawania zbyt wielu informacji
o sobie, zwłaszcza w mediach społecznościowych.
Pod żadnym pozorem nie należy umieszczać w Internecie zdjęć
dokumentów takich jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy
karta płatnicza. W ten sposób narażamy się na niebezpieczeństwo
wyłudzenia kredytu na nasze dane.
W Internecie warto zachować szczególną ostrożność przy
zawieraniu nowych znajomości – po drugiej stronie może być
oszust, którego celem będzie ograbienie nieświadomej ofiary z pieniędzy lub kradzież jej tożsamości w celu wyłudzania kredytów i pożyczek. Warto również weryfikować prośby znajomych o pożyczki,
kierowane do nas z ich profilów – nierzadko konta na portalach
społecznościowych są przejmowane przez oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od znajomych ofiary, której ukradli konto.
Wskazane jest ograniczenie liczby osób, które mogą zapoznawać się z treściami na naszym profilu – można to zrobić poprzez
ustawienia prywatności.
Treść publikowanych postów powinna być przemyślana. Nie
jest rozsądne przechwalanie się w mediach społecznościowych
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planowaną datą wyjazdu na wakacje czy posiadaniem wartościowych rzeczy w mieszkaniu.
„KOT PRZESZEDŁ PRZEZ KLAWIATURĘ”, CZYLI BEZPIECZNE HASŁO
Korzystając z różnych portali, sklepów internetowych, mediów
społecznościowych, forów czy ulubionych aplikacji, zazwyczaj
musimy stworzyć hasło i login.
Bezpieczne hasło powinno składać się z co najmniej 10 znaków
oraz być mieszaniną małych i wielkich liter, liczb oraz znaków
specjalnych, takich jak: ? / ! %. Niebezpiecznie jest mieć wszędzie
to samo hasło, dlatego dla każdego konta stwórz unikatowe.
Nigdy nie podawaj nikomu swojego hasła! Zachowaj szczególną
czujność wobec osób proszących o dane logowania do banku. Pamiętaj, że NIGDY żaden pracownik banku czy instytucji publicznej
nie będzie wymagał od Ciebie podawania haseł do bankowości internetowej ani nie będzie nakłaniał Cię do instalowania
oprogramowania.
Jeżeli boisz się, że nie zapamiętasz kilku różnych haseł, nie zapisuj
ich na kartce czy też w przeglądarce – lepiej skorzystać z programu
zarządzającego hasłami.
BEZPIECZNY E-MAIL – TO PROSTE!
Poczta elektroniczna to prawdziwa skarbnica wiedzy na nasz temat –
nie chodzi tylko o wysyłanie i odbieranie e-maili. Obecnie podajemy
adres poczty e-mail w zasadzie zawsze, gdy chcemy założyć nowe
konto na jakiejś stronie internetowej. Nasze skrzynki pełne są informacji o nas. Gdyby wpadła w niepowołane ręce ktoś mógłby przejąć nasze konta chociażby w mediach społecznościowych. Dlatego
właśnie należy otoczyć skrzynkę e-mailową szczególną troską.
Co należy robić?
• Stwórz naprawdę mocne hasło, możesz je także cyklicznie
zmieniać.
• Aktywuj dwustopniową autoryzację, np. poprzez SMS wysłany na
telefon.
• Nie otwieraj podejrzanych wiadomości pochodzących z nieznanego źródła.
• Nie klikaj w linki i nie pobieraj zawartości podejrzanie wyglądających e-maili, najprawdopodobniej kryje się w nich złośliwe
oprogramowanie.
• Ignoruj e-maile zachęcające do podania danych osobowych,
danych do logowana, zmianę hasła, zawierania umów czy wpłacania datków.
Internet daje ogromne możliwości, niestety również dla oszustów,
dlatego warto korzystać z niego z rozwagą i zdrowym rozsądkiem.
KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. prawnych w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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Zbiórka publiczna „Skarbonka”
dla podopiecznych z domów dziecka

A

kcja charytatywna jest prowadzona na
terenie całej Polski i można ją wesprzeć
poprzez składanie datków do specjalnie oznakowanych skarbon ustawionych w placówkach Kasy Stefczyka na terenie całej Polski.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na
zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, gier i programów edukacyjnych oraz
sprzętu i urządzeń związanych z ochroną

zdrowia, które w obecnej sytuacji w kraju i na
świecie są wyjątkowo potrzebne wychowankom domów dziecka.
Dzięki hojności i wsparciu akcji przez
darczyńców wspólnie z Kasą Stefczyka
przez ponad 16 lat uzbieraliśmy już ponad
360 tys. zł, a kwota ta pozwoliła zakupić
dary dla 30 placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju. Wsparcie

tak dużej liczby dzieci i młodzieży przebywających w tych placówkach było możliwe
tylko dzięki hojności Członków SKEF i SKOK
Stefczyka.
W imieniu obdarowanych i własnym
serdecznie dziękujemy za dotychczasowe
wsparcie i serdecznie zachęcamy do włączenia się w tegoroczną zbiórkę, która będzie
prowadzona do końca sierpnia 2022 r.
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Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, organizacja pożytku publicznego, od wiosny 2005 r. wspólnie z Kasą Stefczyka prowadzi zbiórkę publiczną
w ramach akcji „Skarbonka”.

omisja konkursowa, w ramach konkursu dla Członków SKOK
pt. „Z cyberbezpieczeństwem na TY”, dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny kuponów konkursowych przesłanych w ramach IV edycji konkursu (edycja
grudzień 2021) pod kątem spełnienia łącznie wszystkich
warunków wynikających z regulaminu konkursu. Praca
konkursowa składała się z dwóch części: pytań konkursowych sprawdzających wiedzę uczestnika w zakresie tematyki
cyberbezpieczeństwa w formie testu jednokrotnego wyboru,
gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, oraz odpowiedzi
na pytanie opisowe.
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Komisja konkursowa postanowiła przyznać główną nagrodę
pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)
oraz upominki reklamowe Panu Maciejowi Bobie
z Bielska-Białej (woj. śląskie). Liczba przyznanych
punktów – 14,5.
Ponadto zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
oraz upominki reklamowe Panu Krzysztofowi Bryzikowi z Chorzowa (woj. śląskie). Liczba przyznanych
punktów – 13.
Serdecznie gratulujemy!
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WYNIKI IV edycji KONKURSU dla Członków
SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na TY”
K

KONKURS

Konkurs dla Członków SKEF
i SKOK pt. „Historia mojej
rodziny na tle wydarzeń
historycznych Polski”
Do wygrania nagroda główna w wysokości 500 zł oraz jedno wyróżnienie
w kwocie 250 zł!

K

onkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej; prace konkursowe można wysyłać od
1 lutego 2022 r.
Aby wziąć udział w konkursie, należy
posiadać status Członka Stowarzyszenia
Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF)
i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
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Należy zapoznać się z regulaminem konkursu i napisać pracę na temat: „Historia
mojej rodziny na tle wydarzeń historycznych Polski”. Pracę konkursową należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym na
adres:
Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia, ul. Legionów 126
z dopiskiem: Historia mojej rodziny do dnia
28 lutego 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje
data wpływu do biura organizatora).

Konkurs prowadzony jest równolegle na
stronie Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji
Finansowej www.skef.pl oraz w gazecie „Czas
Stefczyka”. Na zwycięzców konkursu czekają
nagrody pieniężne: nagroda główna 500 zł
oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz
z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie:
https://www.skef.pl/stowarzyszenie/
nasza-wiez-czlonkowska-konkursy/
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane Uczestnika Konkursu:
Imię*:

Nazwisko*:

Ulica*:

Miejscowość*:

Nr domu*:

Nr lokalu:

Kod pocztowy*:

E-mail:

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

Oświadczenia:
Proszę zaznaczyć pola poniżej poprzez wstawienie znaku X.
„Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu pt: „Historia mojej rodziny na tle wydarzeń historycznych Polski”, który jest
dostępny na stronie www.skef.pl”,
„Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany, że moje dane osobowe podane w formularzu lub później będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu organizacji i realizacji konkursu pt: „Historia mojej rodziny na tle wydarzeń historycznych Polski” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/-am
poinformowany/-a o moich prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych”,
„Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej www.skef.pl oraz w materiałach, sprawozdawczych, promocyjno – reklamowych w związku z udziałem w Konkursie”,
„Wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi pisemnej zgłoszonej w Konkursie pt: „Historia mojej rodziny na tle wydarzeń
historycznych Polski”,
„Oświadczam, że jestem autorem pracy konkursowej oraz przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej,
a prawa te nie są obciążone prawami na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich”,
„Oświadczam, że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie stanowi plagiatu ani przeróbki lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden
inny sposób nie narusza autorskich praw osobistych, ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.”
Czytelny podpis Uczestnika konkursu*:

*pola obowiązkowe
REKLAMA NR 1871

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.

INFOLINIA 801 600 100

C Z AS STEFC Z YK A 11

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 grudniu 2021 roku.

Z

arząd Kasy kontynuuje posiedzenia Zarządu z zachowaniem środków ostrożności – posiedzenia odbywają się w formule mieszanej, stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).

GRUDZIEŃ 2021
W grudniu posiedzenia Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka
odbyły się cztery razy:
– 2 grudnia,
– 7 grudnia,
– 14 grudnia,
– 21 grudnia.
Zagadnienia, które były omawiane na
posiedzeniach Zarządu, 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 oraz wdrożenia w Kasie możliwości świadczenia
usług za pośrednictwem kanałów zdalnych, dzięki czemu oferta Kasy poszerzyła się o możliwość wystąpienia o kredyt czy założenia lokaty bez konieczności
wizyty w placówce Kasy.
1. Omówienie bieżących spraw, w szczególności dotyczących:
a) działań marketingowych i inicjatyw
z zakresu działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej oraz współdziałania w tym celu z organizacjami
społecznymi, np. dofinansowanie
przez Fundację Stefczyka następujących przedsięwzięć:
○○ kwartalne wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację;
○○ wsparcie Fundacji Bajkowa Fabryka
Nadziei – organizacja Wigilii oraz
zakup prezentów dla podopiecznych
Onkologicznego Szpitala Dziecięcego
w Białymstoku;
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○○ dofinansowanie uroczystego koncertu
kolęd na zakończenie Roku Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, który odbył się
31 grudnia 2021 r. w Dworze Artusa,
organizowanego przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Teatru Otwartego;
○○ wsparcie organizacji Wigilii dla najuboższych, przygotowanej przez klasztor o.o. Dominikanów, która odbyła się
22 grudnia 2021 r.;
○○ dofinansowanie wydarzenia patriotycznego pt. „Polskie grudnie” – cykl
czterech audycji poświęconych upamiętnieniu 50. rocznicy masakry robotników w 1970 roku na Wybrzeżu –
organizowanego przez Radio Gdańsk.
Audycje zostały nadane w dniach
14–18 grudnia 2021 r.;
b) sytuacji w placówkach sprzedażowych
z uwzględnieniem aspektu dotyczącego budowania i umacniania więzi
członkowskiej, a także jeszcze lepszego reagowania na potrzeby Członków Kasy:
○○ Wyłonienie laureatów X edycji konkursu „Małe Wielkie Marzenia” – do
placówek Kasy trafiło mnóstwo wspaniałych prac; dzieci pokazały, że mają
głowy pełne pomysłów, które potrafią
zrealizować, wykazując się zdolnościami manualnymi.
○○ W grudniu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów laureatom XIV edycji Konkursu Stypendialnego.
○○ Umożliwienie przez Kasę Stefczyka
składania wniosków w ramach programu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w bankowości elektronicznej już
od 1 lutego 2022 r. Wniosek o Rodzinny

Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie,
za pomocą:
– Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS,
– portalu Emp@tia,
– bankowości elektronicznej.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie m.in.:
a) zatwierdzenia do stosowania jednolitych wzorów następujących druków:
DDumowa pożyczki (Kredyt konsumencki),
DDdyspozycja przelewu wewnętrznego,
DDpełnomocnictwo do dysponowania
rachunkiem
DDregulamin zawierania umów drogą
elektroniczną,
DDinformacja ogólna dotycząca kredytu
hipotecznego,
DDpolityka prywatności aplikacji mobilnej
Kasy Stefczyka,
DDregulamin promocji Poleć Nas VII,
DDdruk dla Polecającego,
DDdruk dla Polecanego,
DDregulamin promocji Kasa dla
Seniora IV;
b) zatwierdzenia jednolitego brzmienia
karty i parametrów następujących
produktów:
DDPożyczka Gotówkowa,
DDKarta Visa Business,
DDKarta Visa,
DDKarta płatnicza Visa debit WAL,
DDKarta płatnicza Visa debit Basic,
DDLinia Pożyczkowa VIP,
DDLinia Pożyczkowa,
DDIKS Med,
DDIKS Classic,
DDIKS Deponent,
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DDIKS Restrukturyzacja,
DDIKS VIP,
DDIKS PODSTAWOWY,
DDRachunek bieżący Tandem,
DDRachunek bieżący – podmioty
instytucjonalne,
DDRachunek bieżący dla fundacji,
DDRachunek e-Parlamentarzysta,
DDe-Lokata odnawialna,
DDLokata Dwuletnia progresywna SKOKOWA PLUS,
DDLokata SKOKOWA,
DDLokata terminowa odnawialna,
DDLokata terminowa nieodnawialna,
DDLokata Udziałowa,
DDTwoja Skarbonka,
DDPożyczka Zaratka,
DDPożyczka Super VIP,
DDPożyczka Fit,
DDPożyczka na Nowe,
DDPożyczka Online,
DDSzybka Pożyczka Odnawialna,
DDe-Lokata dla przedsiębiorczych
Tandem,
DDProdukt e-Lokata nieodnawialna,
DDProdukt Lokata dla przedsiębiorczych
Tandem,
DDLokata rentierska,
DDLokata systematycznego oszczędzania
nieodnawialna;
c) zmiany oprocentowania aktywnych
rachunków lokat z oprocentowaniem
opartym o WIBOR 3M;
d) zmiany oprocentowania produktów
opartych o stawkę WIBOR 3M;
e) podwyższenia wartości oprocentowania maksymalnego pożyczek i kredytów w związku z podwyższeniem wartości stopy referencyjnej przez RPP;
f) zatwierdzenia dokumentacji i procedur regulujących pracę w Kasie Stefczyka: PR03/17 Procedura rozliczania podatku dochodowego od osób
fizycznych – wyd. I; PR02.04.02/02
Procedura obsługi procesu kredyt
online – wyd. II; PR11/01 Procedura
Zarządzania Incydentem Bezpieczeństwa – wyd. V; PR11/03 Instrukcja
postępowania w przypadku incydentu
w zakresie usług płatniczych – wyd. II;
PR12/05 Instrukcja bezpieczeństwa
i higieny pracy dotycząca zasad zachowania się pracowników Centrali w celu
zminimalizowania zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 – wyd. V; Regulamin organizacyjny Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka (SKOK Stefczyka) z siedzibą
w Gdyni; PR19/01 Przygotowanie
i przekazywanie informacji zarządczej w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka w Gdyni – wyd. XIX;
PR16.03/05 Testy warunków skrajnych
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płynności finansowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka – wyd. III;
PR16.03/04 Polityka zarządzania
płynnością i ryzykiem płynności
finansowej w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka – wyd. V;
PR24/01 Polityka Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka – wyd. VIII;
PR24/03 Instrukcja obsługi narzędzia wspomagającego monitorowanie ryzyka operacyjnego w SKOK
im. Franciszka Stefczyka – wyd. VII,
PR22/02 Procedura zarządzania ryzykiem braku zgodności w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. F. Stefczyka – wyd. IV; PR24/08
Instrukcja obsługi bazy zdarzeń operacyjnych; PR16.01/04 Polityka kredytowa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka – wyd. XI; PR02.03/08
Procedura przygotowania, zlecania
i realizacji wysyłki seryjnej – wyd. III;
Metodologia kredytów detalicznych –
Zasady udzielania pożyczek i kredytów
detalicznych w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka; Metodyka analizy
zdolności kredytowej i weryfikacji
dokumentacji kredytowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka – wyd. XXVII.

Komitet Audytu SKOK im. Franciszka
Stefczyka
W dniu 15 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, podczas którego omówiono dokumenty będące przedmiotem
obrad najbliższej Rady Nadzorczej SKOK
im. Franciszka Stefczyka.

Rada Nadzorcza SKOK im. Franciszka
Stefczyka
W dniu 20 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, na którym m.in.:
1. Zapoznano się z:
a) Sprawozdaniami z bieżącej sytuacji
finansowej Kasy Stefczyka;
b) Raportami Działu Ryzyka Finansowego
i Departamentu Windykacji;
c) Sprawozdaniem z wykonania
Rocznego Planu Audytu i Kontroli

Wewnętrznej w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka w III kwartale
2021 r.
2. Omówiono i podjęto uchwałę w przedmiocie przyjęcia Budżetu i Planu działalności na okres od 1.01.2022 r. do
31.12.2022 r.
3. Omówiono i podjęto uchwały w przedmiocie przyjęcia następujących dokumentów i regulacji wewnętrznych
Kasy:
a) Roczny Plan Audytów i Kontroli
wewnętrznych Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka na 2022 r.;
b) PR19/01 System Informacji Zarządczej w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka;
c) Regulamin organizacyjny Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka;
d) Strategia podatkowa Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka;
e) PR16.03/04 Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności finansowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka;
f) PR16.03/05 Testy warunków skrajnych
płynności finansowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka;
g) PR24/01 Polityka Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka;
h) PR16.01/04 Polityka kredytowa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka.
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Mamy dla Ciebie dobrą ratkę…
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Nie rezygnuj z marzeń,
zadbaj o bieżące potrzeby!
Plany? Na to też jest
rozwiązanie!
Kwota pożyczki:

Miesięczna rata:

1000 zł

25 zł

2000 zł

50 zł

3000 zł

75 zł

4000 zł

100 zł

• 0 zł prowizji
• RRSO to tylko 7,23%
• wstępna informacja
kredytowa nawet
w 15 minut

Rata to tylko 25 zł
miesięcznie za każdy
pożyczony 1000 zł

Złóż wniosek w placówce, na stronie kasastefczyka.pl
lub dzwoniąc na 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Klientów nieposiadających pożyczek
lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 1.07.2021 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 4000,00 zł. Zmienna roczna
stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 95,80 zł
oraz ostatnia, 48. rata: 96,03 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 4 598,63 zł, w tym odsetki: 598,63 zł.

OFERTA

Świętuj tłusty czwartek
razem z Kasą Stefczyka

Pączki nadziewane dżemem, powidłami, serem i czekoladą lub faworki, w niektórych regionach Polski zwane również chrustami. Obecnie nasze tłustoczwartkowe menu jest ograniczone
do słodkich przysmaków, jednakże w dawnych czasach świętowano hucznymi zabawami, a stoły
uginały się pod ciężarem wytrawnych i tłustych potraw. Na wspólne uczczenie tłustego czwartku zapraszamy do wybranych placówek Kasy Stefczyka już 24 lutego.

T

łusty czwartek jest powszechnie lubianym świętem ruchomym,
które poprzedza ostatki i Środę Popielcową. Jego data uzależniona
jest od tego, kiedy w danym roku wypada Wielkanoc. Tego dnia przed
pączkarniami i cukierniami obserwujemy kilometrowe kolejki. Mówi
się, że jeśli odmówimy zjedzenia choć jednego symbolicznego pączka,
to czeka nas nieszczęście przez kolejny rok. Skosztowanie słodkiego
rarytasu ma natomiast zapewnić pomyślność, a im więcej zjemy, tym
lepszy rok nas czeka.
Trudno ustalić, kiedy zapoczątkowano tradycję tłustego czwartku.
Niektóre źródła podają, że był to wiek XVI, inne – że dopiero XIX. Ciekawostką jest, że dawniej na stołach świętujących znajdowały się słonina,
boczek i alkohol. Pączki w tłusty czwartek podawano od XVII wieku, ale
jedynie w miastach i na dworach. Smakołyk ten na wieś trafił dopiero
dwa wieki później, a i tak znacznie różnił się od tych pączków, które
znamy dziś. Pączki pieczono bowiem z ciasta chlebowego, a nadziewano
je słoniną! Czasem podawano je także ze skwarkami.
Koniec karnawału obchodzi się w krajach całej Europy. Hiszpanie jedzą
specjalne ciasta oraz ciastka churros – paluszki o przekroju gwiazdy,
które polewa się karmelem, czekoladą i bitą śmietaną. Brytyjczycy
i Francuzi zajadają się grubymi naleśnikami, znanymi pod nazwą pancake, Holendrzy jedzą natomiast Oliebollen, które przypominają polskie
racuchy. Włosi świętują wieczorem dziesięć dni przed Wielkim Postem
INFOLINIA 801 600 100

i spożywają posiłek z wędzonego mięsa. Warto wiedzieć, że zarówno
we Francji, jak i Wielkiej Brytanii świętuje się nie w czwartek, lecz
we wtorek.
W wielu domach w Polsce popularnością, oprócz pączków czy faworków, cieszą się także racuchy drożdżowe z malinami lub dżemem malinowym, bułeczki cynamonowe oraz placuszki z żurawiną i rodzynkami.
Świąteczne przysmaki możemy przygotować samodzielnie i wykorzystać
ten czas na rodzinne spędzenie popołudnia.
Pielęgnowanie i podtrzymywanie polskich tradycji to piękny zwyczaj,
który Kasa Stefczyka kultywuje od lat. Celebrowanie końca karnawału na
stałe wpisało się w zwyczaje placówek. Co roku pracownicy wybranych
oddziałów zapraszają Klientów na symbolicznego pączka, który osłodzi
nawet najbardziej pochmurny dzień. Akcja od lat cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem. Pomimo postępującej cyfryzacji, rosnącej popularności pracy zdalnej i możliwości korzystania z bankowości elektronicznej
w każdym miejscu na świecie w dalszym ciągu wiele osób odwiedza placówki Kasy Stefczyka i załatwia swoje sprawy osobiście. Klienci w rozmowach z pracownikami podkreślają, że nic nie zastąpi kontaktu twarzą
w twarz. W Kasie każdy może czuć się jak u siebie i wspólne świętowanie
jest tego najlepszym wyrazem.
Serdecznie zapraszamy zatem już 24 lutego na słodki poczęstunek
do wybranych placówek Kasy Stefczyka. Życzymy smacznego!
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Lokata

na nowe środki PLUS
aż

w skali roku
Ulokuj nawet do 50 000 zł na lokacie
5-miesięcznej i ciesz się zyskiem!
Szczegóły na temat warunków oferty dostępne
na www.kasastefczyka.pl oraz w placówkach.
kasastefczyka.pl
801 600 100

(koszt wg taryfy operatora)

KONKURS

Bądź fit i odchudź swoje
raty razem z Kasą Stefczyka
Za nami czas podsumowań minionego roku i snucia planów na kolejny. Wielu z nas już zweryfikowało
swoje postanowienia, także te finansowe. Na zbliżający się Wielki Post warto obrać sobie jeden cel
i przystąpić do jego realizacji – odchudzić swoje raty i odciążyć domowy budżet. Dobrym rozwiązaniem
może okazać się konsolidacyjna Pożyczka Fit (RRSO: 6,22%) w Kasie Stefczyka.

W

ielu z nas boryka się z problemem zarzucania noworocznych postanowień. Często stawiamy sobie cele niemożliwe do zrealizowania,
a szarość dnia codziennego szybko to weryfikuje. Jednak rok jest pełen
okazji, w których możemy zmienić swoje cele albo realizować je od nowa.
Ze snuciem planów nie warto zatem ograniczać się do jednego okresu –
początku roku. Przed nami Wielki Post, czas, który możemy i powinniśmy wykorzystać na szeroko rozumiany rozwój: duchowy, wewnętrzny,
naukowy czy zawodowy. Rozwijajmy swoje relacje, dbajmy o swoje zdrowie
i ciało. Rozwijajmy się także finansowo!
Konsolidację swoich zobowiązań warto wziąć pod uwagę nie tylko
w sytuacji, gdy pierwsze tygodnie 2022 roku przytłoczyły nas ilością wydatków i ciążących na nas kredytów czy pożyczek. Konsolidacja to rozwiązanie
także dla osób, które nie mają problemów finansowych, lecz chcą zadbać
o swoją wygodę. Pożyczka Fit od Kasy Stefczyka połączy nasze raty w jedną,
co w prosty i jasny sposób pozwoli na ich uregulowanie.
Dzięki Pożyczce Fit można spłacić zobowiązania, takie jak: pożyczki
gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe, debety w rachunkach płatniczych czy linie pożyczkowe zaciągnięte w innych instytucjach finansowych niż Kasa Stefczyka. Tym samym dzięki Pożyczce Fit dotychczasowe
zobowiązania w kilku instytucjach finansowych połączone zostaną w jedno
w Kasie Stefczyka. Rata miesięczna może być mniejsza niż suma dotychczasowych rat, a nowy harmonogram spłat dotyczyć będzie spłaty wyłącznie
jednej raty w miesiącu. Warto wiedzieć, że prowizja Pożyczki Fit wynosi
0 zł, a RRSO jest konkurencyjnie niskie – wynosi jedynie 6,22%.
INFOLINIA 801 600 100

Odwiedź jedną z blisko 400 placówek w całym kraju albo złóż wniosek bez
wychodzenia z domu – zadzwoń na infolinię 801 600 100 i przekonaj się,
o ile lżej jest z jedną ratą w miesiącu.
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej.
Przykład reprezentatywny z dnia 26.02.2021 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita
kwota kredytu wynosi 78 840 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla
całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł,
opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,22%. Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy,
106 miesięcznych rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata: 954,76 zł.
Całkowita kwota do zapłaty: 102 190,06 zł, w tym odsetki: 23 190,06 zł.

Dlaczego Pożyczka Fit w Kasie Stefczyka
to dobre rozwiązanie:
• 0 zł prowizji
• miesięczna rata może być niższa niż suma rat dotychczas
spłacanych zobowiązań
• jedna rata w miesiącu zamiast wielu
• szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut!
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PORADNIKI

PARTNEREM MERYTORYCZNYM PORADNIKÓW JEST

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

C

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

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

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

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

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

Ośrodek Doradztwa Finansowego
i Konsumenckiego w Gdyni
Obsługuje Klientów z terenu województw: zachodniopomorskiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 74 lub 58 624 98 72
e-mail: prawnik@skef.pl
ODFiK w Gdyni czynny:
wtorek 12.00 – 14.00
środa 8.00 – 11.00
Z powodu pandemii porady udzielane są jedynie telefonicznie i drogą mailową.

Radca prawny

Joanna Kobus-Michalewska

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

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

***
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Nasi specjaliści czekają na Państwa telefony, e-maile codziennie od poniedziałku do
czwartku. Przedstawiamy dane kontaktowe
Ośrodków.
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Geniusz popkultury
Stany Zjednoczone ugruntowały w minionym wieku swoją pozycję supermocarstwa
globalnego nie tylko dzięki możliwościom przemysłu zbrojeniowego. Oprócz wygranych dwóch wojen światowych głównym orężem w wygrywaniu pokoju przez
USA jest do dziś popkultura. Jednym z jej ważnych twórców był Polak.

R

NOWOJORSKIE POCZĄTKI
W 1899 r. zmarł ojciec twórcy. Władysław z matką i dwiema siostrami
osiedlił się w Nowym Jorku. Od 1906 r. pracował dla American Lithographic Company. Pierwsze zlecenie stało się przepustką do innych poczytnych czasopism i oficyn wydawniczych. Jego dzieła zdobiły takie magazyny, jak: „Cosmopolitan”, „Life”, „Liberty”, „Outlook” i wiele innych.
Pojawiły się też liczne zamówienia na dekorowanie książek. Stworzył
ilustracje do dzieł Arthura Conan Doyle’a, Rudyarda Kiplinga, Louisa
Stevensona czy Jamesa Curwooda. Z literatury polskiej z jego rycinami
ukazał się przekład pierwszej powieści Zofii Nałkowskiej „Women”
(„Kobiety”). Prace Bendy wykorzystywane były w kampaniach reklamowych. Był również aktywnym dekoratorem. Na wystawie w San Francisco
otrzymał medal za wykonane na ścianach obrazy.
MISTRZ MASEK
Największą sławę przyniosły Władysławowi Teodorowi Bendzie tworzone przez niego maski. Po raz pierwszy zaprezentował je na balu karnawałowym w 1914 r. w Llewellyn Park w New Jersey. Przygotował dla
siebie maskę z kilkunastu warstw małych sklejonych kawałków papieru,
które później odpowiednio przyciął i pomalował. W 1918 r. kilka z jego
masek zaprezentowano na wystawie w Architectural League w Nowym
Jorku. Dwa lata później zachwycił się nimi wydawca „Vanity Fair”, który
zaaranżował sesję zdjęciową dla swojego pisma. Maski Bendy grały też
w sztuce pantomimicznej i stały się sławne na całym świecie. Można
było je zobaczyć w większości najpopularniejszych filmów lat dwudziestych XX w. Wytwórnia Metro-Goldwyn-Meyer zleciła Bendzie wykonanie maski Katherine Hepburn. W 1944 r. napisał i zilustrował książkę
„Maski” („Masks”).
Równocześnie z tworzeniem masek Teodor Benda zainteresował się
portretem kobiecym. Kilka z jego prac znalazło się na okładkach magazynów takich jak „Life” czy „Collier”.
ARTYSTA NA WOJNIE
Benda w USA tworzył plakaty propagandowe, wzywające do wstąpienia
do wojska, zarówno w Polsce, jak i Ameryce, podczas I i II wojny światowej. Za czynne członkostwo podczas I wojny światowej w American
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odzina Władysława Teodora Bendy, urodzonego 15 stycznia 1873 r.
w Poznaniu, wyjechała do USA w 1898 r., zaproszona przez nie byle
kogo, bo Helenę Modrzejewską – siostrę przyrodnią ojca Władysława.
Dzięki niej młody Polak mógł wykazać się za oceanem swoimi talentami.
Ciotka zleciła mu zaprojektowanie dekoracji i kostiumów do „Antoniusza
i Kleopatry” Szekspira. Premiera przedstawienia odbyła się 19 września
1898 r. w Baldwin Theatre w San Francisco. Sztuka została okrzyknięta
„historycznym wydarzeniem”, a kostiumy „cudownymi” – przypomniała
Anna B. Rudek w artykule poświęconym artyście. Sama Modrzejewska
tak opisała początek kariery bratanka: „Poczynając od tego momentu,
utorował sobie drogę do Nowego Jorku, który stał się dla niego Mekką;
lecz nie zważając na sukces, nigdy nie ustawał w doskonaleniu swojej
sztuki. Jego pracowitość była wprost zdumiewająca, a pomysłowość tak
duża, że jak sama byłam tego świadkiem, jednego dnia z podziwu godną
łatwością, gwiżdżąc lub nucąc jakąś polską piosenkę, komponował cztery
dużych rozmiarów szkice węglem”.

Władysław Benda z maskami, które przyniosły mu międzynarodową sławę
(1931, Stany Zjednoczone)

Polish Relief Committee, Marceliny Sembrich-Kochańskiej i Ignacego
J. Paderewskiego, został odznaczony Orderem Polonia Restituta.
Jak przyznał Dariusz Wierzchoś, w artykule „Farby, maski i wolność.
Niepodległościowa twóczość Władysława Teodora Bendy”, w portalu
histmag.org, „stan badań nad twórczością niepodległościową Władysława Bendy przedstawia się bardzo ubogo. W Polsce jest on nieznany.
Wspomniany został przez swoją ciotkę Helenę Modrzejewską w jej
pamiętnikach [...]. W archiwach prawie nie zachowały się żadne informacje na temat jego życia i działalności”.
Władysław Benda w swoich plakatach odwoływał się do przekazu symbolicznego. Na jednym z dzieł przedstawił na faszystowskim mieczu,
symbolizującym krzyż i cierpienie, kobietę-Polskę zamiast Chrystusa.
Obrazowała ona cierpienie kraju okupowanego przez Niemców.
30 listopada 1948 r., przed kolejnym z licznych wykładów, Władysław
Benda zmarł na atak serca. Jego dorobek znajduje się głównie w USA.
Wiele dzieł należy do prywatnych kolekcjonerów lub jest własnością
rodziny. Spory zbiór posiada Fundacja Kościuszkowska oraz The Polish
Museum of America w Chicago. W Archiwum Stowarzyszenia Weteranów
Armii Polskiej w Ameryce są plakaty rekrutacyjne do Armii Polskiej we
Francji w 1918 r. Wiele obrazów Bendy utraconych zostało bezpowrotnie
podczas pożaru w 1931 r. W Polsce są pojedyncze jego dzieła: w Muzeum
Narodowym w Poznaniu zbiór rysunków, a dwa plakaty są w Centralnej
Bibliotece Wojskowej w Warszawie.
MACIEJ BOGDANOWICZ
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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20 lutego 1797 – zmarł Domenico
Merlini, włoski architekt działający w Polsce. Urodził się w 1730. Do
Warszawy przyjechał ok. 1750, edukację artystyczną odbył w warsztacie
Jakuba Fontany, ówczesnego architekta
królewskiego. Przejął to stanowisko po
swoim nauczycielu i pozostał na nim aż
do śmierci. Pracował dla Augusta III
Sasa, potem dla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. W 1773 objął również
urząd naczelnego architekta Rzeczypospolitej. Tworzył w nurcie późnego
baroku, stopniowo zwrócił się ku klasycyzmowi. Charakterystyczne dla jego
prac jest użycie kamiennej balustrady
w zwieńczeniu fasad i kolumnowego
portyku poprzedzającego wejście główne do budynku. Był odpowiedzialny za
rozbudowę warszawskich Łazienek
Królewskich w latach 1772–1793. Zespół powstał na bazie tzw. Łazienki
Lubomirskiego, zaprojektowanej w latach 1680–1690 przez Tylmana van
Gameren. Merlini zaprojektował tu
klasycystyczny Pałac na Wodzie, który
od 1775 stał się letnią rezydencją Stanisława Poniatowskiego; tam też król
wydawał swoje słynne obiady czwartkowe. W ramach zespołu powstał także
Pałac Myślewicki wzniesiony w latach
1775–1779, reprezentujący formy wczesnoklasycystyczne. Inną jego pracą
jest Królikarnia – pałacyk w Warszawie, powstały w latach 1782-1786. Przy
jego budowie Merlini odwołał się do
klasycznych form włoskiej rezydencji, bezpośrednim wzorem była Villa
Rotonda koło Vicenzy, zaprojektowana przez Andreę Palladia. Merlini był
odpowiedzialny też za przebudowę
wnętrz Zamku Królewskiego, projektował dwory magnaterii oraz budynki
użyteczności publicznej, np. ratusz
w Piotrkowie Trybunalskim.
Źródło: muzhp.pl/ML
Na zdjęciu: Królikarnia w Warszawie –
jeden z najważniejszych projektów Merliniego na rycinie z lat 40. XIX w.
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21 lutego 1951 – zmarła Katarzyna
Kobro, polska rzeźbiarka awangardowa okresu międzywojennego, urodzona w 1898 w Moskwie.
W latach 1917–1920 studiowała w Moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeźby
i Architektury, potem przeniosła się do
Smoleńska. Tam wzięła ślub z Władysławem Strzemińskim, razem współorganizowali tamtejszą filię grupy UNOWIS. Należała do wielu ugrupowań
artystycznych związanych z awangardą, m.in. do Związku Zawodowego Artystów Malarzy miasta Moskwy, Grupy Artystów Awangardowych „Blok”,
ugrupowania „Praesens”. W 1929 wraz
z mężem i Henrykiem Stażewskim założyła grupę „a.r.”, która zajmowała się
m.in. tworzeniem Międzynarodowej
Kolekcji Sztuki Nowoczesnej (dziś –
w Muzeum Sztuki w Łodzi). Kolekcja
została otwarta w 1931. W tym samym
roku Kobro przeniosła się do Łodzi,
gdzie z niewielkimi przerwami pozostała aż do śmierci w roku 1951. Na jej
twórczość decydujący wpływ miały
kontakty z przedstawicielami rosyjskiej awangardy – Kazimierzem Malewiczem, Władimirem Tatlinem i Aleksandrem Rodczenką. Podążając za
postulatami konstruktywizmu i suprematyzmu, tworzyła rzeźby przestrzenne, których nadrzędnym celem miało
być odejście od bryły i kształtowanie
materii rzeźbiarskiej pod wpływem
przestrzeni, która ją otacza. Większość
jej prac została zniszczona w czasie
wojny, część zachowała się jedynie na
fotografiach. Do najważniejszych należy zaliczyć Kompozycję przestrzenną
z 1924 i 1933. Kobro malowała także obrazy. Jej cztery kompozycje malarskie
zatytułowane Pejzaż morski zostały
wystawione pod koniec 1936 na ostatniej wystawie przed śmiercią artystki.
Źródło: muzhp.pl/ML
Na zdjęciu: Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna 4, 1929, stal, malowana, kolorowa, 40 × 64 × 40 cm

FOT. GALERIA WSPÓŁCZESNEJ
SZTUKI SAKRALNEJ „DOM PRACZKI”
W KIELCACH

FOT. MUZEUM SZTUKI W ŁODZI

FOT. BIBLIOTEKA NARODOWA

Kalendarium – luty

26 lutego 1919 – urodził się Antoni
Rząsa, jeden z bardziej znanych polskich rzeźbiarzy XX wieku, ojciec
rzeźbiarza Marcina Rząsy. Warsztatu uczył się pod kierownictwem
Antoniego Kenara w zakopiańskim
Liceum Sztuk Plastycznych, a w latach
1952–1973 pracował tam jako nauczyciel rzeźby. Związany na stałe z Zakopanem, gdzie zmarł 26 stycznia 1980.
Jego twórczość ogniskuje się wokół tematów chrystologicznych, głównie pasyjnych. Pojawiający się w jego pracach
motyw cierpienia i bólu był reakcją na
dwudziestowieczne doświadczenia
człowieka, związane przede wszystkim z wojną. Pod wpływem wojennych
doświadczeń powstał m.in. cykl Oświęcim, do którego należy figura przedstawiająca św. Maksymiliana Kolbego oraz
wizerunek matki z dzieckiem w drodze
do krematorium. Inną pracą dotyczącą tego tematu jest Droga Krzyżowa,
w której figury Matki Boskiej, nawiązujące do Piety, poświęcone zostały bitwom pod Monte Cassino, Tobrukiem
i Lenino. Sam mówił, że głównym celem jego prac miało być ukazywanie
różnych stanów psychicznych człowieka, a poprzez to – próba odpowiedzi
na pytania, kim jest człowiek i jaki jest
cel jego przemijania. Rząsa czerpał ze
sztuki ludowej zarówno pod względem
formalnym, jak i treściowym, co widać
np. w pracy Chrystus przy drodze,
nawiązującej wyraźnie do stylistyki
przydrożnych świątków. Antoni Rząsa
był wielokrotnie nagradzany za swoją
twórczość, m.in. otrzymał nagrodę
Ministra Kultury i Sztuki w 1979. Jego
prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, w Muzeum Wojska
Polskiego oraz w zbiorach prywatnych
w USA, Belgii, Danii, Francji, Włoszech
i Watykanie. Galeria artysty znajduje
się w Zakopanem.
Źródło: muzhp.pl/ML
Na zdjęciu: Pieta Antoniego Rząsy
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Agent i amant
Czerniawski w przebraniu chłopa dotarł do miasta Lunéville
w Lotaryngii. Zjawił się w domu wdowy Renee Borni. Kobieta
zakochała się w przystojnym szpiegu i pomogła mu, oddając
dokumenty zmarłego męża. Jako Armand Borni przedostaje się
do strefy nieokupowanej. W głowie ma już plan stworzenia siatki
wywiadowczej na terenie Francji.

B

rawurowe akcje, liczne romanse i wyjątkowa inteligencja znaczyły działalność wywiadowczą Romana Czerniawskiego. Urodził się 6 lutego 1910 r. w Tłustem (dawne woj. tarnopolskie, obecnie Ukraina). Major dyplomowany pilot Polskich Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego
Virtuti Militari, mianowany podpułkownikiem przez władze II RP na
uchodźstwie, minister w trzech kolejnych rządach emigracyjnych Kazimierza Sabbata (1978–1985). Oszukał Hitlera i umożliwił aliantom
udane lądowanie w Normandii, odwracając losy wojny. Znany również jako Walenty, Armand, Hubert i Brutus. Jeden z największych
agentów w historii europejskiego wywiadu. Choć jego meldunki czytali Churchill, Hitler czy Stalin, w Polsce długo pozostawał nieznany.
Jego życiorys z powodzeniem mógłby posłużyć Ianowi Flemingowi za
wzór przy tworzeniu postaci Jamesa Bonda, z którym dzielił słabość
do płci pięknej.
ROZPRACOWAĆ NIEMCÓW WE FRANCJI
Po kampanii wrześniowej 1939 r. przedostał się do Francji, by dalej
walczyć z Niemcami. W marcu 1940 r. przydzielony został do sztabu
1 Dywizji Grenadierów na stanowisko szefa Oddziału II, czyli wywiadu. Na tym stanowisku wziął udział w kampanii francuskiej. Po klęsce
armii francuskiej Czerniawski usiłował przedrzeć się do Wielkiej Brytanii, posługując się autentycznymi dokumentami zmarłego Armanda
Borni, które uzyskał od jego żony Renee. W Tuluzie nawiązał kontakt
z oficerem polskiego wywiadu, majorem Mieczysławem Słowikowskim,
który polecił mu zorganizować placówkę Oddziału II Interallie (INT)
w Paryżu. Nowy zwierzchnik uznał, że Czerniawski jest oficerem pełnym zapału i dużej ambicji, o bystrej inteligencji, przyzwyczajonym do
niebezpieczeństw. Atutem Czerniawskiego była biegła znajomość niemieckiego, francuskiego i angielskiego.

Czerniawskiemu udało się wykonać postawione zadanie w listopadzie
1940 r. Meldunki wywiadowcze wysyłał z Tuluzy w skrytkach wagonów kolejowych, a następnie, od początku maja 1941 r., drogą radiową
do Londynu. We wrześniu 1941 r. został tam wezwany, aby przyjąć instrukcje od kierownictwa wywiadu. Wrócił 10 października, zrzucono
go na spadochronie w okolicy Tours. W tym czasie Abwehra była już na
tropie siatki. Kolejno aresztowano (wówczas kapitana) Czerniawskiego
i jego najbliższe współpracownice, m.in. Renee Borni i Mathildę Carre
(ps. La Chatte). Złamana w śledztwie Mathilda (która bezskutecznie
współzawodniczyła o zdobycie serca Czerniawskiego) poszła na współpracę z Abwehrą i pomogła Niemcom rozpracować siatkę. Czerniawski,
aby ratować swoich ludzi, w zamian za gwarancję ich bezpieczeństwa,
podjął współpracę z Abwehrą (niemieckim wywiadem). Za pośrednictwem strażników przekazał list do dowódcy sił niemieckich we Francji, generała Karla von Stülpnagla, w którym wspominał, że nie może
zgodzić się na żadną formę współpracy godzącą w interesy narodu polskiego. Następnie Czerniawskiego odwiedził w więzieniu pułkownik
Oskar Reile, szef kontrwywiadu placówki paryskiej Abwehry. Podczas
rozmowy, w której nie zabrakło solidnej dawki nazistowskiej propagandy, miłych słów wobec więźnia, Reile zasugerował, że Czerniawski
mógłby dopomóc w przeciągnięciu narodu polskiego na stronę zwycięskich Niemiec. W trakcie kolejnego spotkania obaj oficerowie kontynuowali rozmowy. Roman Czerniawski zachęcił Niemców do postawienia
na jego osobę. Po przerzuceniu na teren Anglii miał zbudować siatkę
podobną do „Interallie”, która zajmowałaby się zbieraniem informacji
dla III Rzeszy. Polski oficer wiedział, że na szali jest życie jego agentów
przetrzymywanych w hitlerowskich więzieniach. Reile wspomniał także, że w Generalnym Gubernatorstwie żyje matka Armanda, a jego brat
znajduje się w niemieckim obozie jenieckim. Gdyby zdradził, los tych
wszystkich osób byłby przesądzony. Abwehra pomogła Czerniawskie-

Choć meldunki Romana Czerniawskiego czytali Churchill,
Hitler czy Stalin, w Polsce długo pozostawał nieznany.
Jego życiorys z powodzeniem mógłby posłużyć Ianowi
Flemingowi za wzór przy tworzeniu postaci Jamesa Bonda,
z którym dzielił słabość do płci pięknej.
22 C ZAS STEFC Z YK A

WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL

HISTORIA
mu zbiec z więziennego konwoju podczas przewozu do innego więzienia 14 lipca 1942 r. Kilka dni po ucieczce Roman Czerniawski nawiązał
kontakt z członkami dawnej organizacji, którzy nie wpadli jeszcze
w ręce Niemców.

ZMYLIĆ W NORMANDII
Najbardziej znanym działaniem aliantów w akcji dezorganizowania
Niemców było utworzenie – fikcyjnej i stacjonującej rzekomo w południowo-wschodniej Anglii – First United States Army Group (FUSAG).
Jej żołnierze przepłynęliby przez Cieśninę Kaletańską, a następnie wylądowali w Pas-de-Calais. Dowódcą FUSAG został najpierw wybitny
amerykański generał Omar Bradley, którego z czasem zastąpił gen. George Patton, najbardziej bodaj ceniony przez Niemców dowódca aliancki. Z Dover, miasta znajdującego się najbliżej kontynentalnej Europy,
dowodzili oni wojskami wyposażonymi w makiety czołgów, transporterów i samolotów stojących na fałszywych lotniskach. Nadmuchiwane pojazdy z gumy, obozy wojskowe, ślady czołgowych gąsienic miały
zmylić zwiad lotniczy oraz ewentualnych szpiegów. Na północy wyspy
miała się z kolei znajdować brytyjska 4. armia zagrażająca Norwegii.
Operacja Double Cross była integralną częścią szerszej akcji o kryptonimie Fortitude, mającej na celu zmylenie Niemców co do czasu
i miejsca inwazji aliantów na kontynent europejski. Główni odwróceni
agenci niemieccy: „Brutus” – Roman Czerniawski, „Garbo” – Juan Pujol,
„Trycykl” – Dusko Popov, „Treasure” – Lily Siergieyev i „Bronx” – Elvira Chaduoir przez cały okres pracy dla Brytyjczyków dezinformowali
swoich niemieckich oficerów prowadzących o planach alianckich dotyczących D-Day. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu 6 czerwca 1944 r. był
początkiem końca III Rzeszy.
W jaki sposób swoją rolę w tej operacji odegrał kapitan Roman Czerniawski? Swój pierwszy kontakt z Paryżem „Brutus” nawiązał przed
Bożym Narodzeniem 1942 r. Dzięki nadajnikowi, który otrzymał od
brytyjskich służb, a który Niemcy polecili mu zbudować, nadał pierwszy meldunek. Część informacji, które przekazywał Czerniawski, była
prawdziwa, ale nie miała jakiegoś wielkiego znaczenia dla Brytyjczyków, więc mogła być spokojnie przekazana za Kanał La Manche. Czerniawski przesłał Abwehrze raport ze swojej wizyty w Szkocji, gdzie
rzekomo przygotowano się do desantu na terenie Norwegii. Przesłał
fałszywy schemat organizacji wojsk sprzymierzonych, opisał wizytę radzieckich oficerów sztabowych czy dane na temat fikcyjnej 4. armii oraz
rozmieszczenia jej jednostek w Szkocji. To od niego także Abwehra dowiedziała się o istnieniu nieistniejącej potężnej 1. Grupy Armii Stanów
Zjednoczonych (FUSAG) pod dowództwem generała George’a Pattona.
Jej schemat organizacyjny Czerniawski zdołał poznać podczas swoich
rzekomych podróży po Wielkiej Brytanii. Niemieccy szpiedzy potwierdzili, że u Brytyjczyków Czerniawski został mianowany oficerem łącznikowym generała Eisenhowera. Meldunki od niego czytał sam Hitler.
INFOLINIA 801 600 100
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PODWÓJNY AGENT
Na początku sierpnia 1942 r. Roman Czerniawski, przemycony przez
granicę hiszpańską, dotarł do Madrytu, gdzie natychmiast zameldował
się w brytyjskiej ambasadzie i attaché wojskowemu wyjawił, że podjął
współpracę z Abwehrą. Wyjaśniał, że nie miał zamiaru być niemieckim szpiegiem, lecz dostrzegał okazję uratowania swoich towarzyszy
i podjęcia współpracy z wywiadem brytyjskim. Czerniawskiego przewieziono do Londynu, gdzie stanął przed szefem Oddziału II Sztabu
Naczelnego Wodza, podpułkownikiem Stanisławem Gano. SOE za
zgodą generała Władysława Sikorskiego wykorzystała Czerniawskiego
w celu dezinformacji Niemców co do czasu i miejsca lądowania w Europie. Jako podwójny agent przekazywał Abwehrze wysoko cenione
i uznawane za wiarygodne informacje, odczytywane samemu Hitlerowi, o przygotowaniach inwazji aliantów na Francję (operacja Fortitude).
Niemcy powinni być pewni, że atak na normandzkie plaże to jedynie
działanie odwracające ich uwagę od głównego celu bronionego przez
niemiecką 15. armię Pas-de-Calais. Alianci nie zaniechali też innych
działań sugerujących, że możliwe są uderzenia pomocnicze na południu Francji, w Skandynawii, a także na Bałkanach.

Roman Czerniawski, polski as wywiadu

Cała ta operacja budowania zaufania u Niemców miała oczywiście swój
specjalny cel – chodziło o dezinformację Niemców w sprawie lądowania sił alianckich. Czerniawski przekazywał, że miejscem tym będzie
rejon Calais, ale dla niepoznaki atak pozorowany alianci mają wykonać
w Normandii.
Stało się dokładnie odwrotnie. Niemcy przygotowani na aliantów
w rejonie Calais, odpuścili sobie Normandię. Słynna operacja Overlord
rozpoczyna się rankiem 6 czerwca 1944 r. Na normandzkich plażach lądują brytyjskie, kanadyjskie i amerykańskie oddziały żołnierzy. Udaje
im się przedrzeć w głąb lądu. Ten sukces przypisywany jest superszpiegowi Romanowi Czerniawskiemu, któremu skutecznie udało się zmylić
Niemców. Poinformował ich, że alianci zrezygnowali z ataku w Pas-de-Calais ze względu na sukces w walkach w Normandii. Do końca wojny Czerniawski dezinformował Abwehrę. Niemcy wierzyli w swojego
agenta, dzięki czemu jego aresztowani podwładni z Interallie nie ucierpieli.
MIŁOŚNIK KOBIET I KOTÓW
Za swoje zasługi dla aliantów został w sekrecie odznaczony Orderem
Imperium Brytyjskiego. Generał Władysław Sikorski osobiście odznaczył go Virtuti Militari. Po wojnie Czerniawski, awansowany do stopnia
pułkownika, pozostał w Londynie i prawdopodobnie nadal pracował
dla brytyjskiego wywiadu. Był aktywny w życiu polskiej emigracji, był
wśród osób, które powołały w 1945 r. Samopomoc Lotniczą (zmienione
potem na Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii). Prywatnie – wciąż wikłał się w nowe romanse i związki z pięknymi kobietami. Był kilkakrotnie żonaty. Żył skromnie. Uwielbiał koty – miał ich
ponad 30. Czerniawski zmarł 26 kwietnia 1985 r. w Londynie. Jego grób
znajduje się na cmentarzu w Newark-on-Trent.
MACIEJ BOGDANOWICZ
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„Uczą nas szacunku dla obcych,
a pogardy dla swoich”
161 lat temu w Kuryłówce urodził się Ignacy Jan Paderewski – wybitny pianista
i kompozytor, oddany Ojczyźnie patriota, ojciec niepodległości, mąż stanu, działacz społeczny i wielki orędownik sprawy polskiej. Już za jego życia mówiono, że
jest podwójnym bohaterem: sztuki i Ojczyzny. Zarówno jego muzyka, jak i każde
przemówienie tętnią tym, co wyryte w polskiej duszy.

I

choć od jego śmierci mija już 80 lat, jego słowa i przestrogi uderzają
aktualnością. Nad białoskrzydlnym, niezmazanym, nad najczcigodniejszym Ojczyzny symbolem kraczą kruki i wrony, chichocą obce a złowrogie puszczyki, urągają mu nawet swojskie, zacietrzewione orlęta.
„Precz z Polską – wołają – niech żyje ludzkość!” – mówił, ostrzegając
przed utratą wewnętrznej suwerenności.

OJCIEC POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
To Ignacy Jan Paderewski jako premier i minister spraw zagranicznych
podpisał w imieniu Polski traktat wersalski. Pod jego bezpośrednim
wpływem prezydent Woodrow Wilson umieścił w swoim ultimatum
uzależniającym podpisanie przez Stany Zjednoczone traktatu wersalskiego 13. punkt, domagający się zgody stron traktatu na suwerenność
Polski – dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego
państwa polskiego.
Pięknie służył Ojczyźnie, wspaniale o niej mówił, a swoją międzynarodową sławę i artystyczny geniusz wykorzystywał do propagowania sprawy polskiej. Koncertując w największych salach świata,
poprzedzał swoje występy przemówieniami o niepodległej Rzeczypospolitej.
Mowa Paderewskiego o Polsce i Chopinie, wygłoszona we Lwowie w 1910 r. podczas uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina, aż tętni wszystkim, co wpisane jest w każdy
nerw polskiej duszy.
Uczą nas szacunku dla obcych, a pogardy dla swoich. Każą nam
miłować wszystkich, choćby ludożercę, a nienawidzieć ojców i braci
za to, że nie gorzej może, lecz inaczej tylko myślą. Chcą nas wyzuć
zupełnie z rasowego instynktu, cały pokoleń dobytek oddać na pastwę
nieokreślonej przeszłości, na łup chaosowi, którego potworne kształty
lada godzina ukazać się mogą ponad tonią czasu. W odwieczną budowę świątyni narodu, której potężne wrogów ramiona zburzyć nie zdołały, biją dziś już młoty bratnią kierowane ręką; dla nowych gmachów
pono naszych tylko gruzów potrzeba, jak gdyby owych budowniczych
na własną nie stać było cegłę. Nad białoskrzydlnym, niezmazanym,
nad najczcigodniejszym Ojczyzny symbolem kraczą kruki i wrony,
chichocą obce a złowrogie puszczyki, urągają mu nawet swojskie, zacietrzewione orlęta. „Precz z Polską – wołają – niech żyje ludzkość!”.
Jak gdyby życie ludzkości ze śmierci narodów powstać mogło! W takich to czasach rozterki i zamętu myśl nasza zwraca się ku przeszłości i trwożna zapytuje: azaliż wszystko, co było, potępienia i pogardy
godne? Azaliż tylko to, co jest, co będzie, lub co być może, warte posłuchu i wiary?... – pytał w swojej przemowie Paderewski.
Żaden z narodów na świecie nie może się poszczycić takiem, jak nasz,
bogactwem uczuć i nastrojów. Na harfę narodu naciągnęła ręka Boża
strun bezmiar cichych i rzewnych, potężnych i głośnych. Mamy i miękkość kochania, i dzielność czynu i liryzm szeroką płynący falą i siłę rycerską, waleczną; mamy i tęsknotę dziewiczą, i męską rozwagę, i smutek tragiczny starca, i lekkomyślną młodzieńca wesołość. Może w tem
tkwi czar nasz ujmujący, a może też to i wada wielka! […] Ani jeden
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z tych wielkich, którym Opatrzność poleciła duszy polskiej objawienie,
nie zdołał tej arytmii dać takiego silnego, jak Chopin, wyrazu. A muzyka, tylko jego muzyka, mogła oddać tę falistość naszych uczuć, tę ich
rozlewność aż w nieskończoności, i to ich aż do bohaterstwa skupienie;
te szału porywy, co zda się, skały skruszą i tę niemoc zwątpienia, w której i myśl się mroczy i chęć do czynu zamiera. […]
Człowiek, choćby największy, ani nad narodem, ani poza narodem
być nie może. On jest z tego ziarna, jego cząstką, jego kwiatem, jego kłosem, a im większy, urodziwszy, mocniejszy, temu sercu narodu bliższy…
Szopen może nie wiedział, jakim był wielkim. Ale my wiemy, że on wielki
naszą wielkością, że on silny naszą siłą, że on piękny naszym pięknem.
On nasz, a my jego, albowiem w nim się objawia cala nasza zbiorowa
dusza. Więc krzepmy serca do wytrwania, do trwania, myśli skrójmy
do czynów, do dzielnych, sprawiedliwych, uczucia podnośmy do wiary, do silnej, bo nie ginie naród, co ma taką duszę wielką, nieśmiertelną… – mówił w swoim płomiennym przemówieniu.
JEDNOŚĆ DLA POLSKI
W 1915 r. w Szwajcarii wraz z Henrykiem Sienkiewiczem założył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Współpracował też z Romanem Dmowskim, był delegatem Komitetu Narodowego Polskiego na Stany Zjednoczone. Głosił przekonanie, że nie można
dzielić się na stronnictwa, ale trzeba działać wspólnie dla niepodległości. W odezwie do Polonii amerykańskiej pisał:
Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią
mego istnienia, urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mego
życia.
To z tego powodu zdecydował się na powrót do Ojczyzny z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości. W drodze do Warszawy zatrzymał się w m.in. w Poznaniu. Jego obecność wywołała poruszenie wśród
mieszkańców i stała się impulsem do wybuchu zwycięskiego powstania. Równie entuzjastycznie witany był przez mieszkańców Warszawy,
gdzie przybył na początku stycznia 1919 r. Wygłosił wówczas niezwykle
ważne i mocne słowa, stanowiące jego polityczne credo, które powinny
przyświecać wszystkich politykom:
Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty, lecz aby służyć,
ale nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz nie
będę należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno: Polska,
i temu jednemu służyć będę do śmierci.
SŁUŻBA SPRAWIE POLSKIEJ
16 stycznia 1919 r. został premierem, pełniąc jednocześnie funkcję
ministra spraw zagranicznych. Gdy podjął decyzję o swojej politycznej misji, najwięksi światowi politycy twierdzili, że żaden kraj nie
mógłby życzyć sobie lepszego obrońcy. Był głównym przedstawicielem Rzeczypospolitej na konferencji pokojowej w Paryżu. To jego podpis widnienie pod traktatem wersalskim, którego postanowienia dotyczące Polski uznano za sukces. Wśród dokonań rządu Paderewskiego
w polityce wewnętrznej można wskazać między innymi przeprowaWWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Ignacy Jan Paderewski przemawia w USA przed Biblioteką Kongresu

dzenie pierwszych wyborów parlamentarnych i doprowadzenie do
uchwalenia małej konstytucji, która ukształtowała tymczasowo ustrój
rodzącego się państwa.
Polityczna służba nie była dla niego prosta, ale oddawał się jej
bez reszty, choć wiedział, że jego gabinet ma charakter przejściowy.
W grudniu 1919 r. podał się do dymisji, lecz nie zaprzestał działań na
rzecz Polski. Wyjechał do Szwajcarii, ale powrócił w kulminacji wojny
polsko-bolszewickiej w 1920 r. Został wysłannikiem rządu polskiego
do Ligi Narodów. W 1922 r. wyjechał ponownie do USA, gdzie na nowo
oddał się muzyce i koncertom, gromadzącym wielotysięczne widownie. Swoją działalność artystyczną łączył nieustannie z działaniami
na rzecz Ojczyzny. I choć wiele było momentów politycznie trudnych,
nie tracił nadziei. Na bankiecie wydanym na jego cześć w Poznaniu
24 listopada 1924 r. powiedział z entuzjazmem:
Ja wierzę w przyszłość Polski, ja wierzę w zdrowie jej duszy, ja wierzę w jej żywotność i niezrównaną zdolność Narodu.
Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego współpracował z gen.
Władysławem Sikorskim. Po wybuchu II wojny światowej został przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej – londyńskiej
namiastki parlamentu. We wrześniu 1940 r., mimo podupadającego
zdrowia, udał się raz jeszcze do USA, by działać na rzecz Polski. Dzięki
jego staraniom rząd Sikorskiego uzyskał kredyty na uzbrojenie Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie. W czasie II wojny światowej jego nazwisko
niemieccy naziści umieścili na liście wrogów III Rzeszy, w tzw. Czarnej
Księdze. Zmarł na zapalenie płuc 29 czerwca 1941 r. w pokoju hotelowym Hotelu Buckingham na Manhattanie. Został pochowany na cmentarzu Arlington pod Waszyngtonem, a w 1992 r. jego prochy powróciły
do Polski. Paderewski spoczywa w warszawskiej archikatedrze św. Jana.
TESTAMENT OJCA NIEPODLEGŁOŚCI
Jego muzyka nie przestaje zachwycać. Wybrzmiewa polskością
i oddaniem. Równie mocno brzmią jego słowa. Zatroskany o losy
Niepodległej, apelował, by Polacy nigdy nie przestawali walczyć
o własną suwerenność, by rozumieli swój kulturowy potencjał i boINFOLINIA 801 600 100

gactwo narodowego dziedzictwa. Wszystko to uderza aktualnością
także dziś, w obliczu nowych zagrożeń i wyzwań. Ostrzeżenie przed
zamętem, wygłoszone w 1910 r., brzmi tak, jakby Ignacy Paderewski
oceniał naszą bieżącą sytuację społeczno-polityczną:
Grom za gromem uderza w naród znękany, cios spada po ciosie;
nie lęku, lecz zgrozy dreszcze całą wstrząsają Ojczyzną. Nowe formy życia, które przyjść musiały, przyjść powinny, obudziły się u nas,
śród nocy mar strasznych. Wraz ze zdrowem ziarnem powiało na
nas tumanem plewy i pośladu; z jasnym płomieniem wszechludzkiej jakoby sprawiedliwości, przyszły i kłęby ciemnego, kopcącego
dymu; z lekkiem tchnieniem wolności przybyły i fale trującego powietrza i ciężą nad nami boleśnie. W sercach nieład uczuć, w umysłach pojęć zamęt.
W tej swojej lwowskiej mowie o Chopinie przestrzegał też przed błędem kosmopolityzmu, wskazując, że sztuka zakorzeniona jest w duszy
narodu:
Utarło się już takie mniemanie, że sztuka jest kosmopolityczną. Jak
wiele rzeczy, które się utarły, tak i to jest przesądem. Tylko to, co sam
rozum człowieka tworzy, tylko nauka nie zna granic Ojczyzny. Sztuka,
a nawet filozofia, jak wszystko, co pochodzi z głębin duszy ludzkiej, co
powstaje z zespołu uczucia z rozumem, musi nosić cechy plemienne,
musi mieć narodowe piętno. Jeżeli zaś muzyka jest ze wszystkich sztuk
najdostępniejszą, to nie dlatego, iżby miała być kosmopolityczną, lecz że
jest z natury swej kosmiczną.
Ojcostwo nie kończy się wraz ze śmiercią. Jest stanem wkorzenionym, wiecznym, obecnym w kolejnych pokoleniach. Podobnie jest
z tymi, których nazywamy „ojcami polskiej niepodległości”, których myślą nasączony jest naród. Ignacy Jan Paderewski żyje i nie
przestaje do nas mówić, ostrzegać przed niebezpieczeństwem i dawać rozwiązań. Obyśmy potrafili go słuchać.
MARZENA NYKIEL
redaktor naczelna wPolityce.pl, publicystka „Sieci”
Źródło: wPolityce.pl
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Drogi Seniorze,
mamy dla ciebie

50 zł!

Wystarczy zacząć przelewać emeryturę lub rentę

na konto osobiste w Kasie Stefczyka.
kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Aby otrzymać nagrodę, należy wziąć udział w promocji KASA DLA SENIORA IV, obowiązującej od 1.01.2022 roku
do odwołania. Szczegóły i regulamin promocji dostępne na www.kasastefczyka.pl/promocjasenior. Konto oznacza
rachunek
płatniczy.
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Kazachstan to ważna
lekcja dla unijnych elit
Nowy rok 2022 zaczął się od wybuchu krwawych walk w Kazachstanie.
Jest to pierwszy na świecie duży konflikt z użyciem siły wywołany obecnymi
podwyżkami cen surowców energetycznych, które dotykają dziś wiele państw
na świecie. Zaczął się on od protestu przeciw drastycznym podwyżkom cen
skroplonego gazu z 50 tenge (ok. 10 centów) do 120 tenge (ok. 24 centów)
za litr. W kraju, w którym większość samochodów jeździ na gaz, a przeciętna
pensja wynosi 42 500 tenge (ok. 100 euro), było to rzeczywiście bardzo mocne uderzenie w budżety domowe przeciętnych obywateli.

C

o ciekawe, protest zaczął się w mieście Żangaözen, znanym jako
jeden z najważniejszych ośrodków wydobycia ropy naftowej, gdzie
znajdują się m.in. wielka rafineria, początek rurociągu prowadzącego do
Samary w Rosji oraz zakłady przeróbki gazu ziemnego.
Skąd więc kryzys paliwowy w kraju, którego głównym źródłem dochodu są właśnie surowce energetyczne i który wydobywa ropę i gaz
w ilościach znacznie przewyższających własne potrzeby? Okazuje się,
że w obliczu olbrzymiego zapotrzebowania na LPG na światowych
rynkach władze Kazachstanu przestawiły się na eksport tego surowca.
Spowodowało to jednak niedobory w kraju, którym próbowano zaradzić
poprzez liberalizację cen.

ISKRA POD BECZKĄ PROCHU
W Kazachstanie zmiany już się zaczęły. Oczywiście wybuch niezadowolenia
społecznego miał tam wiele przyczyn, które nabrzmiewały od lat. Podwyżka
cen gazu była jednak niczym iskra podłożona pod beczkę prochu. Nie ma
gwarancji, że taka sama iskra nie spowoduje wybuchu w innych krajach,
w których sytuacja jest również napięta z wielu różnych powodów – tym
bardziej że w czasach pandemii i lockdownu ludzie stają się bardziej rozdrażnieni niż w okresie względnego spokoju, kumulują w sobie złość, która
może znaleźć ujście w dogodnym momencie.
W związku z tym naturalne staje się pytanie: który kraj będzie następny, w którym ludzie wyjdą na ulice po kolejnych podwyżkach gazu
i prądu, i jakie będą tego rezultaty? Zapewne nie wszędzie wylądują
INFOLINIA 801 600 100
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PADAJĄCE KOSTKI DOMINA
W systemie naczyń połączonych, jakim jest światowa gospodarka w dobie
globalizacji, kryzys energetyczny działa niczym domino, którego kolejne
padające kostki uruchamiają łańcuch wydarzeń, mogących w każdej chwili
wymknąć się spod kontroli, jak stało się to w Kazachstanie. To system, który
do sprawnego funkcjonowania wymaga wyjątkowej stabilizacji. Stabilizacja
ta została jednak poważnie naruszona przez epidemię koronawirusa, która
wywołała ekonomiczny regres w skali całego globu.
W tym stanie do jednego źródła destabilizacji, jakim stał się COVID, elity
polityczne Unii Europejskiej dokładają kolejne źródło, jakim jest zielona
transformacja energetyczna, mająca dokonać się w błyskawicznym tempie,
nieliczącym się z uwarunkowaniami gospodarczymi. Już teraz powoduje
to drastyczne podwyżki cen gazu i prądu oraz rosnącą inflację na naszym
kontynencie. W związku z tym co czwarty obywatel UE jest zagrożony
ubóstwem energetycznym, a – jak słyszymy od ekspertów – to dopiero
początek zmian.

wojska rosyjskie i białoruskie, jak w Kazachstanie, ale skutki mogą być
również opłakane.
W tym sensie wydarzenia w Kazachstanie to ważna lekcja, którą powinni
wziąć sobie do serca politycy w Unii Europejskiej i poza nią.
GRZEGORZ GÓRNY
reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny, publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl
Źródło: wPolityce.pl
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Oferta promocyjna

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

Waldemar Kotowski

Podstawy
przedsiębiorczości
Podręcznik dla szkół
ponadpodstawowych
Podręcznik przeznaczony dla uczniów
liceów ogólnokształcących, techników
i szkół branżowych I stopnia
Numer dopuszczenia/numer ewidencyjny
w wykazie MEN: 1064/2019

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

Pogotowie dla zadłużonych –

strona dedykowana nadmiernie zadłużonym

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

zalicza się m.in. wysoki poziom biedy, podeszły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę umożliwiającą dalszą pracę.
I dla pozostałych zadłużonych. Na mocy
nowych przepisów dla osób, które wpadły
w tzw. spiralę kredytową, upadłość będzie
możliwa, jednak sąd zastosuje plan spłaty
wierzycieli od 3 do 7 lat.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOT. UPADŁOŚCI
KONSUMENCKIEJ
Na stronie zamieszczone zostały, w przystępny sposób, odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania dotyczące postępowania
upadłościowego. To 16 wybranych pytań

i odpowiedzi, które pozwolą zrozumieć cały
proces związany z przygotowaniem wniosku
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy mam
szansę na upadłość?
REKOMENDACJE
Na stronie znajdują się także spisane historie naszych Klientów, które skończyły się dla
nich sukcesem. Warto przeczytać, jak przeżyły to osoby, które zmagały się przez lata
ze swoimi długami, i jaką ulgą dla tych osób
była decyzja sądu o upadłości – postanowienie sądu dające szansę na nowe, lepsze życie
bez długów.
A MOŻE KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY
POTRZEBUJE POMOCY?
Masz problemy finansowe? Jesteś osobą
zadłużoną? Myślisz o upadłości konsumenckiej? Potrzebujesz porady prawnej? A może
ktoś z Twojej rodziny potrzebuje pomocy?
Przekaż adres tej strony i pomóż swoim bliskim wyjść z długów.
www.pogotowiedlazadluzonych.pl
tel. 58 624 98 72; 12 684 35 83;
22 848 08 46; 83 411 10 47
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DLACZEGO MY?
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy praktycznej pozycja SKEF i Ośrodków na
rynku usług finansowo-prawnych w naszym
kraju jest wyjątkowa. Jako jedyni od lat zajmujemy się problematyką dotyczącą nadmiernego zadłużenia w Polsce, a także jesteśmy
współorganizatorem powstania w 2007 roku
organizacji pozarządowej – Europejskiej Sieci
Zadłużenia Konsumenckiego (European Consumer Debt Network) z siedzibą w Belgii.
Do końca kwietnia 2020 r. dla naszych
Klientów w Ośrodkach sporządziliśmy ponad
350 wniosków o upadłość konsumencką,
które w zdecydowanej większości zakończyły
się pozytywnie. Z porad w naszych Ośrodkach korzysta rocznie blisko 2 tys. osób.

FOT. FOTOLIA.COM

W ostatnim czasie SKEF zbudował nowoczesny one page skierowany do osób
nadmiernie zadłużonych pod nazwą: Pogotowie dla zadłużonych. Teraz na stronie
www.pogotowiedlazadluzonych.pl w jednym miejscu mamy przystępnie podaną
informację dotyczącą wszystkich aspektów związanych z problematyką upadłości
konsumenckiej. Wchodząc na interaktywną mapę administracyjną Polski i klikając
odpowiednie województwo, jesteśmy automatycznie przekierowywani na właściwy
Ośrodek Doradztwa. Tam specjaliści wytłumaczą zawiłości postępowania sądowego
i udzielą wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosku do sądu upadłościowego.

AKTUALNOŚCI

Moje Bezpieczeństwo –
czyli dobrze dobrane
ubezpieczenie NNW

Choć pandemia koronawirusa nie ustąpiła, to jednak nie zostały nam zamknięte możliwości
zimowego wypoczynku. Planujemy ferie, na które wybieramy się całymi rodzinami
lub wysyłamy na nie najmłodszych. Najprostszym wyborem, jeżeli chodzi o kierunek,
są polskie góry, które przyciągają wielu amatorów białego szaleństwa. Jednak niestety nie
zmniejsza się liczba wypadków na stoku. Myśląc więc o wypoczynku w górach, trzeba zadbać
o właściwe ubezpieczenie NNW, które przydatne będzie nie tylko podczas ferii zimowych. Taką
ofertą jest Ubezpieczenie NNW SALTUS – Moje Bezpieczeństwo.
rwa zimowa przerwa w nauce i mimo wciąż nieustępującej
pandemii chcemy zapewnić sobie choć chwilę odpoczynku
i relaksu. Najczęściej wyjeżdżamy w nasze góry z zamiarem spędzenia
czasu na ośnieżonych stokach. Jednak warto pamiętać, że o wypadek
i jego przykre konsekwencje na zatłoczonych nartostradach jest
nietrudno. Zima szczególnie przypomina o tym, jak potrzebne jest
posiadanie dobrego ubezpieczenia NNW. Wcale nie trzeba jechać
w góry. W tym czasie, gdy panują niskie temperatury, a silne wiatry
z zamieciami i oblodzone chodniki utrudniają poruszanie się, bardzo
łatwo o wypadek, którego konsekwencje mogą trwale odbić się na
naszym zdrowiu. Ubezpieczenie NNW przydatne jest w każdej sytuacji,
co szczególnie uwydatnia ta pora roku.
Sceptycy zapytają: „Po co ubezpieczenie NNW, skoro w Polsce mamy
zagwarantowaną bezpłatną służbę zdrowia czy pomoc ratownictwa
górskiego?”. Sam fakt nieszczęśliwego wypadku, szczególnie podczas
uprawiania sportów zimowych, pociąga za sobą nieprzyjemne
konsekwencje, np. długą rekonwalescencję złamanej kończyny. To
niestety wymaga dodatkowych kosztów. Dzięki ubezpieczeniu NNW
można liczyć na wypłatę odszkodowania, które ułatwi powrót do zdrowia.
Poza tym może stanowić także pomoc finansową dla najbliższych
w przypadku najbardziej tragicznych zdarzeń, czyli śmierci. Warto
też mieć na uwadze, że dobrze dobrane ubezpieczenie NNW, oprócz
odszkodowania za trwałe inwalidztwo czy uszczerbek na zdrowiu,
może zawierać wypłatę świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu czy
niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
SALTUS Ubezpieczenia oferuje szeroką ochronę na okoliczność
następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach Ubezpieczenia
NNW SALTUS –Moje Bezpieczeństwo. Ta oferta przede wszystkim
daje gwarancję wypłaty odszkodowania w przypadku zdarzeń
będących konsekwencją nieszczęśliwego wypadku, jak:
• uszczerbek na zdrowiu, który może być wynikiem np. wybicia
zębów, złamania kończyny czy połamania żeber, wstrząśnienia
mózgu, złamania nosa, a także szpecącego uszkodzenia twarzy oraz
oparzenia II i III stopnia;
• śmierć ubezpieczonego;
• śmierć ubezpieczonego w ruchu komunikacyjnym.
Ubezpieczenie NNW SALTUS – Moje Bezpieczeństwo można
rozszerzyć o dodatkowe opcje budujące praktyczny pakiet
ubezpieczeniowy. Dzięki temu ochrona ubezpieczeniowa zostanie
rozszerzona o:
• pobyt w szpitalu w NNW;
• całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji w NNW;
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• NNW w wyniku wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów
wysokiego ryzyka, np. jazdy na nartach, wspinaczki wysokogórskiej
czy nurkowania;
• NNW powstałe w wyniku wykonywania pracy;
• śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;
• poważne zachorowanie;
• odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, które sprawdza się,
gdy np. nieumyślnie wyrządzimy krzywdę osobie trzeciej, np. poprzez
zalanie mieszkania sąsiada, stłuczenie mu szyby przez nasze dzieci
bawiące się na podwórku czy zanieczyszczenie spowodowane przez
zwierzęta domowe. Dzięki tej opcji to ubezpieczyciel pokryje koszty
wyrządzonej szkody.
Warto zwrócić uwagę na to, że pełna ochrona Ubezpieczenia NNW
SALTUS – Moje Bezpieczeństwo działa już od dnia następnego po
zawarciu umowy i opłaceniu składki.
Zastanawiając się więc nad ubezpieczeniem NNW i jego celowością,
warto wziąć pod uwagę fakt, że w Polsce żyje ok. 7 mln osób z różnego
rodzaju niepełnosprawnościami, z czego aż połowa jest wynikiem
nieszczęśliwych wypadków.
Wszelkich informacji na temat Ubezpieczenia NNW SALTUS
– Moje Bezpieczeństwo można uzyskać w placówkach Stefczyk
Finanse.
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Blisko podczas ferii
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W tym roku zimowe wakacje trwają od połowy stycznia do końca lutego. Dzieci i młodzież
wyjadą z rodzicami, ale nie zawsze. Zwłaszcza ci starsi będą chcieli zakosztować nieco
samodzielności. Jak bez narzucania się mieć jednak kontakt z pociechami? Pomoc znajdziemy
w telefonii komórkowej „w naszej Rodzinie”, wspieranej przez Kasę Stefczyka.

K

iedy dziecko będzie chciało podzielić
się z nami nowym – dobrym lub złym –
doświadczeniem, kiedy nadspodziewanie
szybko pozbędzie się swojego kieszonkowego
czy wyczerpie limit na karcie, to wtedy szybka
rozmowa z bliskimi może okazać się bezcenna.
Takie dogodne i tanie połączenia zapewnia
Nowy Pakiet Pełny dla Klientów. To 4000
minut rozmów, 4000 SMS-ów lub MMS-ów
oraz 10 GB transmisji danych w Internecie.
Wszystko za zaledwie 19 zł miesięcznie –
dzięki sieci „w naszej Rodzinie” i e-bankowości Kasy Stefczyka, ułatwiającej zasilanie
konta abonenta. Wystarczy nabyć starter.
Wszystkie wymienione limity są ważne przez
30 dni. Po zakończeniu pakietu niewykorzystane
limity usług przepadają, a więc opłaca się jak
najszybciej i jak najpełniej korzystać z tej oferty.
Po wykorzystaniu usługi głosowej lub SMS/
MMS w danym okresie rozliczeniowym kolejne połączenia lub SMS/MMS będą rozliczane zgodnie z cennikiem. Po przekroczeniu
limitu na usługę transmisji danych zostanie
ograniczona prędkość przesyłania danych do
32 kbit/s (górna granica prędkości). W celu
zwiększenia szybkości transmisji danych naleINFOLINIA 801 600 100

ży dokupić dodatkowy limit transmisji danych,
który jest ważny w bieżącym okresie ważności
oferty Pakiet Pełny. Można też kupić doładowanie dodatkowego limitu 500 MB transmisji
danych w Internecie, wybierając na klawiaturze telefonu *121*11*11# (koszt 3,50 zł). Natomiast *121*11*12# (koszt 10 zł) wybieramy przy
aktywacji dodatkowego limitu 3 GB transmisji
danych.
Pakiet Pełny dla Klientów można aktywować telefonicznie pod numerem naszego biura telefonicznej obsługi: 536 699 999, którego
pracownicy służą wszechstronną informacją
i pomocą w uruchomieniu funkcji. Pakiet Pełny jest pakietem cyklicznym. Odnawia się sam,
pod warunkiem posiadania środków na koncie.
Najwygodniejszym rozwiązaniem kwestii
płatności za usługi telefonii „w naszej Rodzinie” jest zlecenie stałe w Kasie Stefczyka na
przelew kwoty będącej kosztem wybranego pakietu na konto operatora. Usługę taką
włącza się tylko raz – co miesiąc odnawia się
sama bez konieczności wpisywania kodu.
„W naszej Rodzinie” to telefonia „na kartę”,
nie trzeba więc podpisywać żadnej umowy, by
korzystać z jej usług. Wystarczy w placówce

Kasy Stefczyka kupić starter z nowym numerem telefonu. Jeśli masz już numer telefonu i chcesz go przenieść do sieci „w naszej
Rodzinie”, proste formalności załatwisz od
ręki podczas jednej wizyty w placówce Kasy.
Wystarczy przyjść z dowodem osobistym,
wypełnić i podpisać wniosek o przeniesienie
numeru, podając swoje dane (imię i nazwisko,
PESEL, numer dokumentu – informacje te
muszą być zgodne z tymi, które podałeś obecnemu operatorowi przy rejestracji numeru),
i określić, w jakim terminie Twój numer ma
zostać przeniesiony. Jeśli obecnie masz telefon na abonament, sprawdź, kiedy kończy się
umowa (zwykle jest zawierana na 2 lata), aby
uniknąć finansowych konsekwencji zerwania
umowy przed czasem.
Wszelką pomocą abonentom telefonii
„w naszej Rodzinie” służą pracownicy Biura
Obsługi Klienta tej sieci. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii: 536 699 999 (koszt
połączenia abonentów telefonii „w naszej Rodzinie” to 9 gr za minutę). Można też napisać
e-mail na adres: biuro@polskiesiecicyfrowe.pl.
Infolinia czynna jest w godz. 8.00–20.00 od
poniedziałku do piątku.
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„Myślę, decyduję, działam –
finanse dla najmłodszych”
W ostatnich miesiącach edukacja zmieniła swoje oblicze.
Zamknięcie szkół i nauka zdalna wymusiły poszukiwanie
nowych narzędzi edukacyjnych i stały się okazją do wykorzystania nieco mniej konwencjonalnych źródeł wiedzy.

W

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

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

PORADNIKI

finansowe abc

Przez oszusta musiałam ogłosić
upadłość konsumencką!
Do jednego z naszych Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
zgłosiła się Klientka w tragicznej sytuacji finansowej, bez pomysłu, jak wyjść
z impasu, w którym się znalazła.
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dużą presją psychiczną nasza Klientka przekazała nie tylko wszystkie
swoje oszczędności, ale zaciągnęła pożyczki od osób prywatnych
i banków. Ukochany zapewniał, że w bardzo krótkim czasie odda
jej wszelkie pożyczone pieniądze, pobiorą się i zaczną nowe życie.
Po przekazaniu wszystkich środków pieniężnych kontakt z internetowym ukochanym urwał się. Gdy Pani Anna zrozumiała, iż padła
ofiarą perfidnego oszustwa, zgłosiła sprawę na policję.
Oszustwo odbiło się w bardzo mocny sposób na zdrowiu psychicznym naszej Klientki. Ze względu na załamanie nerwowe niezbędna
była pomoc psychiatry i przyjmowanie leków. Pani Anna, zamiast
planować wymarzone wesele, musiała mierzyć się z ogromnym długiem, natrętną windykacją, groźbą komornika i zszarganym zdrowiem. Sytuacja, w której się znalazła, tak bardzo ją przytłoczyła,
że nie widziała żadnego z niej wyjścia. Wtedy właśnie znalazła ogłoszenie Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego i zgłosiła
się po naszą pomoc.
Łączne zadłużenie naszej Klientki w samych tylko bankach wynosiło prawie 100 tysięcy złotych! W związku z niewysoką emeryturą
i stanem zdrowia niepozwalającym na podjęcie pracy dodatkowej,
było jasne, że Pani Ania nie będzie w stanie spłacić tego długu do
końca życia.
Pracownicy ODFiK pomogli jej w bieżących sprawach (negocjacje
z wierzycielami, sporządzanie pism procesowych), ale stało się jasne,
że jedynie upadłość konsumencka pozwoli naszej Klientce wrócić
do normalnego życia.
Dzięki pomocy jednego z naszych Ośrodków udało się ogłosić
upadłość konsumencką Pani Ani – może znów spokojnie żyć, bez
wezwań do zapłaty, telefonów, nachodzenia w domu, pozwów
i komornika.
Po zakończonym postępowaniu upadłościowym będzie mogła
rozpocząć swoje życie na nowo, bez długów.
KATARZYNA ADAMCZYK-PYTLIK
specjalista ds. prawnych w Ośrodku Doradztwa
Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
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ani Anna należy do osób bardzo otwartych i towarzyskich, jest
emerytką pełną życia i pasji, która chętnie spędza każdą wolną
chwilę w Klubie Seniora, na turnusach w sanatorium, lekcjach angielskiego i spotkaniach towarzyskich.
Wiosenny lockdown w 2020 r. spowodowany wybuchem epidemii
COVID-19 zamknął panią Anię w czterech ścianach. Szybko poczuła
się bardzo samotna – jej córka mieszka na stałe za granicą, a wnuczka
w oddalonym o kilkaset kilometrów mieście. Do tej pory fakt mieszkania w pojedynkę nie stanowił dla naszej Klientki problemu – dzień
wypełniały jej różne aktywności i spotkania z ludźmi. W trakcie izolacji cisza czterech ścian stała się nie do wytrzymania.
Ze względu na wiek i stan zdrowia Pani Ania jest w grupie wysokiego ryzyka – ewentualne zarażenie koronawirusem mogłoby
wiązać się u niej z bardzo ciężkim przebiegiem choroby, a nawet
śmiercią. Z obawy o swoje zdrowie i życie Pani Ania postanowiła
zachować maksymalną ostrożność i pozostać w izolacji. Remedium
na samotność miały stanowić rozmowy z innymi ludźmi na internetowych portalach społecznościowych.
W niedługim czasie Pani Ania poznała wyjątkowego mężczyznę.
Z dnia na dzień czuła się mniej samotna, podziwiana, wysłuchana
i szczęśliwsza. Internetowa znajomość stawała się dla niej coraz ważniejsza. Rozmowy zaczynały dotykać głębokich tematów, między nią
a mężczyzną rodziło się coś szczególnego. Wydawało się, że po latach
samotności spotkała kogoś wyjątkowego. Po pewnym czasie mężczyzna wyznał jej miłość i zaczął składać propozycje matrymonialne –
zostali parą. Pani Ania traktowała tę relację całkowicie poważnie
i wiązała z nią swoje wszystkie plany na przyszłość.
W niedługim czasie partner poinformował naszą Klientkę, iż
wyjeżdża do pracy do Dubaju, żeby zarobić na ich wspólne życie.
Obiecał, że już niedługo się spotkają, wezmą ślub i spełnią marzenie
o szczęśliwym życiu w luksusie. Po kilku dniach powiadomił ją, że
przesyła jej przez firmę kurierską paczkę zawierającą ślubne obrączki,
pierścionek zaręczynowy oraz część wypłaty. Partner poprosił o odebranie paczki, na co Pani Ania oczywiście się zgodziła.
Wtedy rozpoczął się koszmar. Oszuści działali w szajce – ukochany
był częścią grupy oszustów wyłudzających pieniądze od zakochanych kobiet. Wszystko stanowiło przemyślany plan, mający na celu
wyciągnięcie ostatniego grosza od niespodziewającej się niczego
Pani Anny. Nasza Klientka została poinformowana przez oszustów
udających firmę kurierską, że paczka nie zostanie dostarczona, jeżeli
nie dopłaci do przesyłki. Niemało. Od tego dnia nasza Klientka była
prześladowana telefonami, SMS-ami oraz mailami zarówno od ukochanego, jak i rzekomej firmy kurierskiej. Z jednej strony partner
prosił o zapłacenie ogromnej kwoty za rzekomą przesyłkę (której
zapewne nigdy nie było), obiecując rychłe małżeństwo, z drugiej
strony „firma kurierska” żądała coraz to nowych wpłat. Naciski na
wpłacenie środków były coraz bardziej nachalne i rozpaczliwe.
W tym czasie Pani Anna była sama, nie poinformowała żadnej
bliskiej osoby o tym, co się dzieje; nie podejrzewała, że jej partner,
któremu tak bardzo ufała, będzie w stanie ją oszukać. Pod bardzo
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Wszystkich zainteresowanych gimnastyką mózgu zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Krzyżówkowym. Co miesiąc w „Czasie Stefczyka” publikujemy nową krzyżówkę oraz zadanie konkursowe.
Aby wziąć udział w konkursie, należy:
• rozwiązać krzyżówkę;
• udzielić odpowiedzi na podane zadanie (pytanie) konkursowe;
• wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy (jest on dostępny także na stronie
www.kasastefczyka.pl/konkursy);
• przesłać rozwiązanie krzyżówki wraz z odpowiedzią na zadanie (pytanie) konkursowe na
formularzu zgłoszeniowym.
Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna
składać się maksymalnie z 300 słów. Zgłoszenia
można przysyłać w wybrany przez siebie sposób:
• listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej –
na adres:
Apella S.A.
ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia
• elektronicznie – na adres: konkurs@apella.com.pl.
W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej
należy przesłać zdjęcie uzupełnionego formularza

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

Opowiedz o swoim ulubionym
miejscu wypoczynku zimą.

Na Twoje zgłoszenie czekamy w dniach
1–28.02.2022 r.
Co miesiąc do wygrania w konkursie są 3 karty
podarunkowe o wartości 50 zł na zakupy w sklepach Biedronka.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.kasastefczyka.pl/
konkursy oraz w placówkach Kasy Stefczyka.
Laureaci konkursu krzyżówkowego z „Czasu
Stefczyka” nr 198: Krystyna Godlewska – Świnoujście, Krzysztof Sułek – Skarżysko-Kamienna,
Ryszard Stolpe – Warszawa. Gratulujemy!
WWW.K ASASTEFC Z YK A.PL
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Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Krzyżówkowego
Imię i nazwisko Uczestnika:
Adres zamieszkania Uczestnika:
Numer telefonu Uczestnika:
Adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie):
Nr wydania „Czasu Stefczyka”:
Rozwiązanie krzyżówki:
Odpowiedź na pytanie konkursowe:

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


email



telefon



wiadomości SMS

Podpis Uczestnika Konkursu
* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy oraz na stronie www. kasastefczyka.pl.
** Niepotrzebne skreślić.
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Pożyczka Gotówkowa
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Weź Pożyczkę Gotówkową z możliwością
spłaty pierwszej raty nawet za 60 dni
RRSO: 25,12%
kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Koszt połączenia wg taryfy operatora. RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa
zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

