DODATEK DO „BANKOmanii”

80 lat z wami!
SKO dawniej i dziś

nr 1 (18) 2015

Brawo Bank
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i iphone!

80 lat
z Wami!
Któż z nas nie zna SKO? Ten najbardziej innowacyjny program edukacji finansowej nieprzerwanie od 80 lat uczy
oszczędzania i przedsiębiorczości kolejne już pokolenia
uczniów.
Jak wyglądały jego początki i jak bardzo zmienił się
przez lata? Kasia i Kuba, przeglądając szkolne pamiątki Detektywa Oszczędka, byli zadziwieni tym, jak kiedyś wyglądało SKO. Ale nie ukrywali zadowolenia, że
dzisiejsze, które znają i z którego korzystają, jest takie
nowoczesne i przyjazne. Wyobrażacie sobie życie bez
konta internetowego, kart płatniczych i płatności mobilnych? Detektyw Oszczędek to pamięta i żeby o tym
opowiedzieć, zabiera nas w podróż w czasie (str. 4).
Przeglądając swoje stare zdjęcia i zbiory na stronie
www.pkobp.pl/80-lat-sko, Detektyw przygotował film,
który obrazuje historię zmian SKO.
Co jeszcze w tym wydaniu spotka Kasię i Kubę? Mimo że
dopiero wiosna, rodzeństwo już zaczęło planować wakacje. Gdzie chcą pojechać? Przeczytacie o tym na str. 16.
Najpierw jednak muszą przygotować budżet wyprawy,
a potem plan oszczędzania. Mają wiele pomysłów! Są
przekonani, że jeśli będą systematycznie odkładać pieniądze i zrezygnują z niektórych przyjemności, uda im się
zebrać odpowiednią kwotę.
Możecie wziąć z nich przykład i też pomyśleć o wakacjach.
Wystarczy zrobić tak jak w znanej Wam piosence: „Chcecie,
żeby rosły wkłady w waszej kasie jeszcze jak, posłuchajcie
naszej rady. I nie trwońmy tych pieniędzy, nie kupujmy byle
co, ale złóżmy je co prędzej na książeczkę SKO (…)”.
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Trzeba mieć cel

brawo wywiad

Jest jedną z najzdolniejszych wokalistek młodego
pokolenia, jej utwory podbijają serca słuchaczy.
Z Natalią Szroeder rozmawiamy o dzieciństwie,
realizacji marzeń i dążeniu do celu.

Co kupiłaś za
pierwsze odłożone pieniądze?
Za pierwsze zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie
discmana. To była dla mnie
ogromna satysfakcja!

Jakim dzieckiem była Natalia
Szroeder?
Wesołym i energicznym! Uwielbiałam
zabawy na podwórku. Nigdy się nie nudziłam, zawsze potrafiłam sobie jakoś ciekawie zorganizować czas. I tak jest do dziś.

Należałaś do SKO?
Niestety, w mojej szkole nie
było SKO, ale uważam, że
to świetny sposób, by nauczyć się zaradności i poruszania się w świecie finansów. A najważniejsze,
że w ten sposób można
skutecznie oszczędzać
na swoje marzenia.

Śpiewałaś w dzieciństwie?
Tak, śpiewam, od kiedy pamiętam! Moja
mama często z uśmiechem wspomina, że
jeszcze nie potrafiłam mówić, a już nuciłam pod nosem ulubione melodie. Cała
moja rodzina jest niezwykle muzykalna.
Wszyscy grają na instrumentach i śpiewają. Podczas spotkań rodzinnych wspólne muzykowanie trwa do białego rana!
Jakie były twoje ulubione
piosenki?
Jestem wielką fanką muzyki z bajek
Walta Disneya. „Kolorowy wiatr” z bajki
„Pocahontas”, „Hakuna matata” z „Króla
Lwa” czy „Naprawdę chcę” z „Małej syrenki”. Do dziś pamiętam teksty wszystkich piosenek.
Brałaś udział w wielu
konkursach i przeglądach
wokalnych. Pamiętasz swój
pierwszy telewizyjny występ?
Pierwszy raz wystąpiłam w telewizji jako
czterolatka w programie „Od przedszkola

do Opola”. Podczas jego kręcenia
byłam bardzo podekscytowana,
ale nie stresowałam się, bo
to było spełnienie moich marzeń! Później, będąc bardziej
świadoma, wzięłam udział
w programie „Szansa na sukces”. Szczęśliwie udało mi się
zwyciężyć w odcinku z Marylą
Rodowicz. To dopiero były emocje! Po ogłoszeniu werdyktu popłakałam się ze szczęścia.
Śpiewasz też po kaszubsku.
Skąd taki pomysł?
Stąd pochodzę. Jestem silnie związana
z Kaszubami, z tutejszymi tradycjami,
kulturą, językiem. Cała moja rodzina prowadzi wiele działań na rzecz popularyzacji
naszego regionu. Kocham Kaszuby, dlatego śpiewam w tym języku.
Oszczędzałaś w dzieciństwie?
W jaki sposób?
Stawiałam sobie konkretne cele i zbierałam na nie pieniądze. To wymagało wytrwałości, ale wtedy byłam dużo bardziej
systematyczna. Czasem, gdy dostawałam od babci drobne na lody, nie wydawałam wszystkiego. To, co zostało, odkładałam do skarbonki. Przede wszystkim na
tym polegało moje oszczędzanie.
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A dziś? Jesteś
oszczędna?
Wciąż się staram, bo uważam, że to bardzo istotne.
Dlaczego?
Oszczędzając, uczymy się, jak podejmować przemyślane decyzje i jak nie postępować pochopnie. To lekcja dojrzałego
myślenia.
Oszczędzanie uczy też
szacunku do pieniędzy.
Pieniądze mają tę niefajną cechę, że bardzo szybko się rozchodzą. Uważam, że
każdy powinien mieć szacunek do pieniądza. Łatwo jest przyzwyczaić się do
lekkomyślnego wydawania. Umiejętność
oszczędzania pomaga nam radzić sobie
w różnych sytuacjach w przyszłości, np.
gdy zabraknie pieniędzy.

SKO dawniej i dziś

– Z bałaganem jest tak, że robi się zupełnie sam – mamrotał pod
nosem Detektyw Oszczędek, układając książki w biblioteczce. Dziwił
się, dlaczego przestały mieścić się na półce, skoro od jakiegoś czasu
kupował głównie e-booki.
– Szkoda tylko, że bałagan sam się
nie sprząta – marudził, zdejmując
z regału duże metalowe pudło.
W wolną przestrzeń wcisnął książki,
dla których brakowało miejsca.
Zadowolony wytarł ręce i rozejrzał
się dookoła. Zegar na ścianie wskazywał południe, za oknem świeciło
słońce, a on zdążył już uporać się
z porządkami.
– Udało się – odetchnął z ulgą.
– Tylko co z tym? – spojrzał pytająco na metalowy pojemnik. – I co tu
właściwie jest?
Pudełko było ciężkie i to zaciekawiło go jeszcze bardziej. Szybkim
ruchem uchylił wieczko.
– Zaraz, zaraz… – mówił do siebie,
przeglądając zawartość. – Przecież
to moje zdjęcia z dzieciństwa!

Wspomnienia Detektywa

Dzyń, dzyń – dzwonek do drzwi
wyrwał go z krainy wspomnień.
– To na pewno Kasia i Kuba.
– Przypomniał sobie i ruszył im
otworzyć. Dziś wspólnie mieli się
zastanowić nad nowym konkursem
dla czytelników „Brawo Banku”.
– Wchodźcie śmiało. – Detektyw
zaprosił ich do środka. – Znacie
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brawo wiosna

Czy wiesz, że...
•P
 rawie 160 tys. SKO-wiczów
oszczędza dzięki serwisowi SKO.
• P onad 550 szkół prowadzi
autorskie blogi na platformie
SzkolneBlogi.pl.
• D zięki materiałom edukacyjnym
i akcjom organizowanym
w ramach SKO przesłanie edukacyjne programu dociera do
około 1 mln dzieci.

drogę – zażartował i ledwo zdążył
zamknąć drzwi, Kuba już był przy
stole i wpatrywał się w rozłożone
zdjęcia.
– A co to? – zapytał i nie czekając
na odpowiedź Oszczędka, zaczął je
przeglądać. – To pan?
– Zgadza się – przytaknął Detektyw.
– W pierwszej klasie. Zaraz po
rozpoczęciu roku szkolnego. A tu
zdjęcie klasowe z naszą wychowawczynią panią Ireną. A tu z całą

klasą sadzimy drzewka. To chyba
były lipy – wspominał Oszczędek.
– Zbieraliśmy też makulaturę,
widzicie jak dużo? Zobaczcie tu,
dostałem nagrodę za systematyczne oszczędzanie. O, jest i moja
książeczka SKO, w której nasza wychowawczyni zapisywała wpłaty.
– Wow! – Kasia z Kubą krzyknęli
prawie jednocześnie.
– Tak, gdy byłem w waszym wieku,
również należałem do Szkolnych
Kas Oszczędności – powiedział
z dumą Detektyw. – Rodzice wprawdzie rzadko dawali mi kieszonkowe,
ale wspólnie z kolegami ze szkoły organizowaliśmy różne akcje
zarobkowe.

Dziś jest łatwiej

– Na przykład zbiórkę surowców
wtórnych? – przypomniał Kuba.
– Tak, ale w ramach SKO pomagaliśmy też w pracach domowych,
sprzedawaliśmy palmy wielkanocne, zbieraliśmy owoce, a potem,
gdy byliśmy starsi, zorganizowaliśmy punkt naprawy rowerów
– opowiadał Detektyw. – I oczywiście każdy zarobiony grosz wpłacało się do SKO. Pamiętam, marzyłem
wtedy o zegarku elektronicznym,
wodoodpornym, z wieloma funkcjami, które dziś są praktycznie
w każdym telefonie komórkowym
– rozgadał się Oszczędek.
Rodzeństwo popatrzyło na siebie znacząco. Część opowieści
Detektywa dobrze znali, ale za
każdym razem dziwili się, jak kiedyś
ludzie radzili sobie bez telefonu,
komputera, internetu czy elektronicznego konta bankowego…
– Nie wyobrażam sobie tego – westchnął głośno Kuba.
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– Na szczęście my mamy łatwiej
– powiedziała rezolutnie Kasia. – Też
oszczędzamy w SKO, ale na koncie
internetowym. Wpłacamy tam
kieszonkowe, a zamiast papierowej
książeczki mamy SKO Konto Ucznia
– wyjaśniała różnice. – Dodatkowo
rodzice założyli nam Juniora – PKO
Konto Dziecka – i teraz oszczędzamy podwójnie – dodała.
– A nawet bardziej… Przecież na
rachunkach możemy zakładać
skarbonki i zbierać pieniądze na
różne cele – dorzucił Kuba.
Rodzeństwo zaczęło prześcigać się
w wymienianiu nowości.
– I mamy karty płatnicze. Do
niedawna korzystali z nich tylko
dorośli. Teraz mogą je mieć także
dzieci – ciągnął chłopiec.
– A IKO? Dzięki elektronicznej
portmonetce możecie też korzystać
z płatności mobilnych – wtrącił się
Detektyw Oszczędek.
– Są też szkolne blogi, na których
pokazujemy nasze działania albo
możemy zobaczyć, co robią dzieci
z innych szkół, bo w naszym SKO
też uczymy się przedsiębiorczości
– dodała dumnie Kasia. Po czym
jeszcze raz spojrzała na zdjęcia.
W głowie zaświtała jej pewna
myśl, którą natychmiast musiała
się podzielić: – Słuchajcie, a co
wy na to, żebyśmy posadzili
drzewka na skwerku przed naszą
szkołą?

pan, że kiedyś sadziliście lipy. My
też byśmy mogli. To akurat się nie
zmieniło – dziś SKO-wicze również
dbają o przyrodę – zerknęła na
Kubę i ciągnęła dalej. – Dodatkowo
w tym roku mija 80 lat SKO PKO
Banku Polskiego i pół wieku,
odkąd w Polsce obchodzimy
Światowy Dzień Ziemi, dlatego
warto zrobić coś ekstra. Prawda?
– rzuciła pytanie.
Kuba zgodził się od razu. Detektyw
też, ale przypomniała mu się ważna
kwestia – co z konkursem, który

Pomysłowi SKO-wicze

Kuba z Detektywem popatrzyli na siebie znacząco, po czym
uśmiechnęli się do Kasi. Jednak
ona nie miała pewności, czy została dobrze zrozumiana. – Mówił
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mieli wymyślić? – Macie jakieś
propozycje?
– No pewnie! – wyrwał się Kuba.
Pomysł miał od początku, gdy tylko
zobaczył stare zdjęcia Detektywa,
a rozmowy o SKO utwierdziły go
w przekonaniu, że jest dobry.
– Chciałbym zobaczyć, jak dzieci zachęcają do organizowania
różnych akcji SKO. Ja zrobiłbym
plakat z… – zaczął mówić, ale Kasia
natychmiast upomniała brata:
– Nie mów! Jak go zrobimy,
to wszyscy zobaczą.

brawo wiosna

OSZCZĘDZANIE – RYMOWANIE
„Każdy czasem o czymś marzy, książki, klocki, supergry. Albo własny dom
na plaży, marzę ja, marzysz ty” – śpiewa sobie Kasia. Kuba jej wtóruje,
a po chwili zaczynają przypominać sobie różne inne piosenki, wiersze i przysłowia
o oszczędzaniu. Okazuje się, że takie przypominanie to świetna zabawa!
KASIA: (nuci) „Złotówka do złotówki, do grosika grosz, już wiedzą
mądre główki zbieraj w SKO... ”.
KUBA: Aha! Pamiętam tę piosenkę!
Słuchaliśmy jej w radiu, a później
uczyliśmy się w szkole. Dalej też było
fajnie: „Już wiedzą mądre główki, jak
mnożą się złotówki. Dziś złotówka,
jutro sto! SKO to jest to!”.
KASIA: To jedna z moich ulubionych piosenek o oszczędzaniu.
A znasz jeszcze jakieś inne?
KUBA: Hm... niech pomyślę. Mam
na końcu języka... Z okazji jubileuszu
SKO przeglądaliśmy stare dokumenty. Była piosenka o SKO. Coś
o zbieraniu makulatury? Jak to było?
KASIA: (śpiewa) „Chcecie, żeby
rosły wkłady w waszej kasie jeszcze
jak, posłuchajcie naszej rady. I nie
trwońmy tych pieniędzy, nie kupujmy byle co, ale złóżmy je co prędzej
na książeczkę SKO (…)”.
KUBA: No właśnie o tę piosenkę mi
chodziło! A skoro tak, to może…
KASIA: To co?
KUBA: Próbuję sobie przypomnieć
wiersz, który czytaliśmy na języku
polskim. Pamiętam tyle: „Mam
trochę oszczędności, / Troszeczkę,
niezbyt wiele, / I z tobą się podzielę,
/ Lecz wiedz, że kto oszczędza, /
Temu nie grozi nędza”.

KASIA: Tak, wiem. To była historia
o rozrzutnym wróbelku, który zjadał
wszystko, co miał, i nie odkładał niczego na zapas. Nie mogę
sobie przypomnieć, co było dalej.
Pamiętam za to, że autorem był Jan
Brzechwa.
KUBA: A pamiętasz ten: „(…)
w głowie miałem chyba sieczkę.
Trwoniąc forsę nieoględnie. Będę
składał na książeczkę! Będę odtąd
żył oszczędnie!”. To też Brzechwy.
Wygląda na to, że ja mam lepszą
pamięć do wierszy, a ty do piosenek! (śmiech)
KASIA: Chyba masz rację. Z piosenek o oszczędzaniu to pamiętam
jeszcze tę: „Pstryk, pamiętaj, głową
rusz, prąd oszczędzaj, pstryk i już.
Prąd oszczędzać bardzo łatwo,
pstryka pstryczek, gaśnie światło”.
KUBA: O, tak! To też o oszczędzaniu, tyle że prądu. Kasiu, a kojarzysz
taki wiersz, w którym zabawki
kłóciły się o to, która jest droższa?
O co tam chodziło?
KASIA: Kuba, dorośli mawiają,
że jak nie wiadomo o co chodzi,
to chodzi o pieniądze. I tak pewnie było w tym przypadku. Zaraz
sprawdzimy w książce. O, mam!
Skarbonka powiedziała kłócącym
się zabawkom: „Nie chcę robić wam
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wymówek, / Ale stwierdzam nie bez
dumy, / Że w skarbonce ze złotówek
rosną duże sumy”.
KUBA: I dalej: „Kto oszczędza – nie
jest głupi, / Bo on wie najlepiej, / Że
na pewno sobie kupi / Każdą rzecz
w tym sklepie”.
KASIA: I taki jest właśnie morał
wiersza Jana Brzechwy. Warto go
zapamiętać.
KUBA: Tak, bo najważniejsze
to wiedzieć, że jak się oszczędza,
to później można sobie kupić coś
naprawdę fajnego.

Dlaczego warto
oszczędzać
w SKO?
Amelia Neć, uczennica Szkoły
Podstawowej nr 323 w Warszawie
Dzięki oszczędzaniu w SKO
można odłożyć więcej pieniędzy
na rzeczy droższe i fajniejsze. Ja
na przykład oszczędzam na nowe
rolki. Poza tym marzę o laminarce. To takie urządzenie, które
sprawia, że zwierzątka albo inne
rzeczy, które narysuję na papierze, stają się niezniszczalne, gdy
się je ofoliuje.

Dziś 1 zł, jutro 100!
Ułóż z rozsypanych wyrazów powiedzenia
i przysłowia dotyczące pieniędzy i oszczędzania.
DO
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Doprowadź Kasię i Kubę do banku.
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brawo zabawy

SKO to jest to!
Zaznacz krzyżykiem, które odpowiedzi
są prawdziwe, a które fałszywe.
SKO od 80 lat uczy oszczędzania
i przedsiębiorczości.

prawda

fałsz

prawda

fałsz

Do książeczki SKO zapisywało się
wpłaty samodzielnie.

prawda

fałsz

Dziś zamiast papierowej książeczki dzieci mają
konto internetowe z wirtualnymi skarbonkami.

prawda

fałsz

Co trzecia szkoła podstawowa w Polsce
działa w SKO.

Bycie oszczędnym oznacza też mądre
wykorzystywanie zasobów naturalnych ziemi.
Wypisz rzeczy, które warto oszczędzać.
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Historia SKO
– Film, film, będzie film – po sali rozszedł się szmer, gdy tylko Detektyw
Oszczędek włączył komputer. – Dziś zabiorę was w podróż do przeszłości
– powiedział tajemniczo i uśmiechnął się pod nosem.
Od dawna przygotowywał się do
tej lekcji, ale ostatecznie zmobilizował go jubileusz SKO. Na
stronie www.pkobp.pl/80-lat-sko
wyszukał stare zdjęcia, broszury,
książeczki, skarbonki, czasopisma, pocztówki i plakaty,
a potem zmontował z nich film.
Dokument o historii SKO PKO
Banku Polskiego.
Początki…
– To jak? Zaczynamy? – zapytał
Detektyw.
Gdy cała klasa chórem odpowiedziała: „Taaak!”, rozpoczął
projekcję.
– Dawno, dawno, bo prawie sto
lat temu Stanisław Grabski,
brat Władysława, twórcy
reformy walutowej i złotego,
wpadł na pomysł, że nauczy
dzieci oszczędzać – zaczął
opowieść Oszczędek, wyświetlając na multimedialnej tablicy
portret mężczyzny z wąsem
i w okularach. – Pełnił on
funkcję ministra edukacji
narodowej. I to właśnie on
w 1925 roku wydał okólnik,
czyli takie urzędowe pismo,
głoszący, że młodzieży szkolnej

należy wpajać umiejętność
i zasady oszczędzania pieniędzy. W ten sposób w 1927 roku
w Polsce powstał system
Szkolnych Kas Oszczędności.
Osiem lat później, w 1935 roku,
minister powierzył ich prowadzenie Pocztowej Kasie
Oszczędności.
Zapisane w książeczce
– Pocztowa??? – dziwili się
uczniowie. – Chyba Powszechna???
– No właśnie nie. Od czasów
powstania w 1919 roku skrót
PKO odczytywano jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Zmieniło
się to w 1950 roku, gdy nazwa
„Pocztowa” została przekształcona w „Powszechną” Kasę
Oszczędności – wyjaśnił Detektyw i opowiadał dalej, pokazując kolejne fragmenty filmu.
Pojawiali się na nich uczniowie
dumnie pozujący do zdjęć,
prezentując swoje książeczki
SKO, a także towarzyszący im
nauczyciele.
– Taki nauczyciel – opiekun SKO
– był praktycznie w każdej szkole
– mówił dalej Detektyw.
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– Z Banku dostawał książeczkę
oszczędnościową dla całej
szkoły i do niej wpisywał
wszystkie wpłacane przez
uczniów oszczędności. Aby nie
pomieszało się, kto ile wpłacił,
każdy uczeń dostawał swoją
książeczkę SKO. Do niej wpisywane były wszystkie indywidualne wpłaty i wypłaty.

Czy wiesz, że...
Idea Szkolnych Kas Oszczędności sięga 1773 roku. Wtedy
to Komisja Edukacji Narodowej, działająca w Rzeczpospolitej Polskiej, zleciła
szkołom „ćwiczyć dzieci
w oszczędzaniu”.
W Europie Zachodniej pomysł
Szkolnych Kas Oszczędnościowych był realizowany pod
koniec XIX wieku. Wtedy powstały pierwsze szkolne kasy,
do których uczniowie mogli
wpłacać swoje kieszonkowe.
SKO PKO Banku Polskiego to
najstarszy i najbardziej nowoczesny program szkolnej edukacji oszczędzania w Polsce.

Ilustracja: Krzysztof Kałucki

brawo wiosna

Nagrody!
– O… i były też konkursy?
Patrzcie, jakie nagrody! – zaczęli
krzyczeć uczniowie na widok
zdjęć rowerów, radioodbiorników, zegarków czy aparatów
fotograficznych.
– Zgadza się – przytaknął Detektyw. – Uczniowie, którzy uzbierali
najwięcej pieniędzy, brali udział
w losowaniu nagród rzeczowych.
W klasie po raz kolejny dało się
słyszeć odgłosy zachwytu.
Detektyw opowiadał dalej.
– Były też nagrody dla całych
klas. Głównie wycieczki – mówił.
– Ale fajnie! I jaki stary autobus...

– emocjonowały się dzieci na
widok starych slajdów.
– Tak. Nazywany był ogórkiem.
A zgadniecie, kto tu siedzi za
kierownicą i udaje, że prowadzi?
– zapytał Detektyw.
Dzieci wpatrywały się w czarno-białe zdjęcie. Wreszcie ktoś
nieśmiało zapytał:
– To pan?
– Zgadza się – uśmiechnął się
Oszczędek. – Tu też ja, z odznaką
SKO. A tu z kroniką. Musicie
wiedzieć, że wtedy każda szkoła
przygotowywała wielkie papierowe kroniki wydarzeń opisujące
działania uczniów towarzyszące
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oszczędzaniu. Co roku były one
oceniane i szkoły, które wykazały
się największą aktywnością oraz
pomysłowością, nagradzano
w konkursie „Dziś oszczędzam
w SKO – jutro w PKO”.
Teraz efekty swojej pracy przedstawiacie w kronice elektronicznej,
a na bieżąco możecie o nich
mówić na Szkolnych Blogach.
To rok 2012 przyniósł tak wielkie
zmiany w SKO, m.in. powstał
serwis internetowy czy SKO Konto
dla Ucznia, na które możecie
odkładać swoje oszczędności.
W tym roku obchodzimy 80. urodziny SKO PKO Banku Polskiego.

Symbol

oszczędzania

Historia skarbonki sięga czasów, gdy o bankach
jeszcze nie słyszano. Miejscem, w którym wtedy
przechowywano gotówkę, były gliniane naczynia.
Z czasem zyskiwały one kształt świnki. Dlaczego?
Słynna świnka skarbonka
pochodzi ze średniowiecznej
Anglii. Tam wyrabiano naczynia
z pomarańczowej gliny pygg,
której nazwa kojarzyła się ze
słowem „pig” (ang. świnia).
Z czasem słowa oznaczające
gliniany słój i świnkę zaczęły
brzmieć niemal tak samo. A że
w naczyniach trzymano pieniądze, garncarze zaczęli nadawać
im kształt świnek. Tak narodziła
się świnka skarbonka.
Skarbonki szybko znalazły
uznanie – zwłaszcza w Europie.
W Azji, w XIV i XV wieku,
zaczęły powstawać takie
w kształcie dzika. A warto
wiedzieć, że w tamtych czasach
w wielu kulturach
zarówno świnia,
jak i dzik były
kojarzone ze
szczęściem
i dobrobytem.
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Być może w tym tkwi sekret
popularności świnki skarbonki.
Z czasem te najprostsze modele
– z gliny, drewna i gipsu
– ustąpiły miejsca
eleganckim
figurkom, kuferkom i puzderkom
z delikatnej porcelany. Robiono też
solidniejsze: z kutego
żelaza, miedzi, mosiądzu, srebra czy złota

brawo wiosna

OD GLINIANEGO
SŁOJA DO
WIRTUALNEJ
SKARBONKI

Ilustracja: Krzysztof Kałucki; foto: Archiwum, Shutterstock.com

• Porcelanowa lub plastikowa
świnka to najpopularniejsza
wersja skarbonki.
• Ojczyzną skarbonki jest Wielka
Brytania.
• Pierwszy schowek na bilony był
w kształcie glinianego słoja.
• Z czasem skarbonki przybierały coraz bardziej wyszukane
formy.
• Ze skarbonką PKO oszczędzało
kilka pokoleń uczniów.
• Dziś tradycyjne skarbonki ustępują miejsca wirtualnym, które
można zakładać w serwisach
internetowych.
• Wirtualne skarbonki uczą dzieci
dysponowania własnymi środkami, a także rozplanowania
miesięcznych wydatków.

i przybierały coraz bardziej
wyszukane formy. Następnym
etapem w historii skarbonki były
te mechaniczne, które łączyły
funkcje prostej zabawki z pojemnikiem na pieniądze. Po wrzuceniu monety zaczynała grać
melodia albo poruszały się
figurki.
Dziś tradycyjne skarbonki
ustępują miejsca wirtualnym.
Dzieci mogą je zakładać w serwisach internetowych – zarówno

Oszczędzaj na
dowolny cel!

SKO, jak i PKO Junior. A ich
różnorodne kształty zastąpiły
konkretne cele lub marzenia
dzieci.
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Dziś zamiast tradycyjnych
skarbonek mamy skarbonki
wirtualne. Dzięki nim można
zbierać pieniądze na różne cele,
np. na rower, grę, wycieczkę.
W serwisach: SKO i PKO Junior
każda skarbonka może mieć
inną ikonkę i nazwę. Można też
ustalić kwotę, którą chcemy
uzbierać, i czas, w jakim chcemy
zgromadzić pieniądze. Zamiast
konkretnych dat można wybrać
takie wydarzenia, jak wakacje,
urodziny, Boże Narodzenie czy
Wielkanoc. System sam podpowie, ile miesięcznie trzeba
oszczędzać, by zebrać wcześniej
ustaloną kwotę.

Marzenia się spełniają,
Kasia i Kuba oszczędzają na wakacje i przygotowują
Plan oszczędzania, kto ma więcej pieniędzy.
Wstaw odpowiednie znaki: <, >, =.

KASIAKUBA	

20 + 5
10 + 13
12 + 3
22 + 3

21 + 4
30 - 7
17 + 6
16 + 8

Uzupełnij rymowanki, pomogą ci obrazki.
W _ _ _ _ i nad _ _ _ _ _ każdy jechać może.
Cała _ _ _ _ _ _ się udziela i _ _ _ _ _ _ _ _ _ dzielnie zbiera.

_ _ _ _ _ _ _ _ do złotówki i wnet _ _ _ _ _ _ _ jest pełniutki.
Tata _ _ _ _ _ _ _ _ trzymał w _ _ _ _ _ _ _ _ _ , a ja mam
je w SKO na koncie.
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brawo zabawy

gdy dzieci oszczędzają
Przejdź od startu do mety.

Idź tylko po polach z liczbami parzystymi.

start

2

1

7

5

3

4

2

3

9

1

5

6

12

8

0

3

1

9

4

5

4

6

7

meta

Połącz ze sobą słowa tak, żeby do siebie pasowały
i razem coś znaczyły.
skarbonka

internetowy

portmonetka

powszechna

kasa

szkolne

serwis

wirtualna

blogi

elektroniczna
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Przygoda

czeka

– Czas zdecydować, gdzie jedziemy na wakacje – powiedziała podczas
kolacji Kasia. – W mojej klasie wszyscy już wiedzą! – dodała z pretensją.
Rodzice spojrzeli na siebie, nie
kryjąc zdumienia. Przecież
dopiero zaczęła się wiosna.
Dzieci nigdy nie myślały o wakacjach z takim wyprzedzeniem
– dziwił się tata.
Skąd ta nagła stanowczość
i zmiana nastroju – przed chwilą
jeszcze pokładały się ze śmiechu,
grając w kalambury. A teraz…
Może kolacja im nie smakuje?
– myślała mama.
Kasia jednak nie dała rodzicom
więcej czasu na domysły
i kontynuowała wątek.
– Naprawdę. Wszyscy w szkole
już o tym mówią. Tylko nie ja.
– Dobrze, Kasiu – odpowiedział

spokojnie tata. – Gdzie chciałabyś pojechać?
– Do Afryki! – krzyknął nagle
Kuba, który uważnie śledził
rozwój wydarzeń.
Kasia w sekundę podchwyciła
pomysł: – Tak, do Afryki, do
Afryki! – wtórowała bratu, po
czym oboje zamilkli, wymownie
zawieszając wzrok na rodzicach.
Budżet wyprawy
Pierwszy ciszę przerwał tata:
– Ale czy wy wiecie, ile taka
wyprawa kosztuje?
– O to się nie martw! Zgromadzimy
oszczędności na naszych kontach
– zareagowała błyskawicznie Kasia.

Czy wiesz, że...
Zgodnie z Kodeksem pracy dzieci do lat 16 mogą wykonywać tylko
prace związane z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową lub
reklamową. Wykonywanie takiej pracy wymaga zgody rodzica lub
opiekuna oraz inspektora pracy, który dokładnie sprawdzi, czy pracodawca będzie wobec dziecka uczciwy i czy zadania, które ma wykonywać, są bezpieczne. Czym innym są drobne obowiązki w ramach
pomocy bliskim dorosłym w zamian za kieszonkowe lub drobne sumy
pieniędzy. To nie jest regularna praca. Pamiętaj jednak, żeby w obu
przypadkach zapytać o zgodę rodziców lub opiekunów.
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– Obawiam się, że… – zaczęła
mama, lecz dzieci nie chciały
słuchać.
Miały dużo do powiedzenia.
– Ale mamo… przecież zawsze
powtarzacie, że najważniejszy
jest dobry plan – kontynuowała
Kasia.
– Tak, planowanie z wyprzedzeniem, konsekwencja i deter…
– zawiesił głos Kuba.
– Determinacja! – powiedziały po
chwili niemal jednocześnie dzieci,
czym szczerze rozbawiły rodziców.
– Już dobrze… – powiedział tata.
Ale postawił warunek – rodzeństwo przygotuje budżet wyprawy,
a potem plan oszczędzania.
– Racja, musimy znać wszystkie
koszty – przyznała Kasia.
Zakupy w sieci
Kasia i Kuba od początku
wiedzieli, że taka podróż będzie
sporo kosztować, ale zamiast się
przejmować, postanowili działać.
Zaczęli od wyszukania w internecie wycieczki i porównania cen
w różnych biurach podróży.

brawo wiosna

Ilustracja: Krzysztof Kałucki

– Mama zawsze mówi, że w sieci
można kupić taniej – przypomniał
sobie Kuba. – Trzeba tylko
uważać na oszustów. Sprawdźmy, jakie opinie mają te biura.
– Masz rację – powiedziała Kasia.
– A jak już zrobimy zestawienie
cen, pokażemy rodzicom efekty
naszych poszukiwań.
Pomagamy i zarabiamy
– Jak wam idzie? – Do pokoju
dzieci zajrzał tata. – Może
w czymś wam pomóc? – spytał,
widząc ich nietęgie miny.
– Oj, tak – westchnęli zrezygnowani.
– Wyjazd do Egiptu w promocji
kosztuje minimum 1500 zł od
osoby! Nie damy rady – mówił

ze łzami w oczach Kuba.
Tata spojrzał na wyliczenia
rodzeństwa, ale wcale się nie
zmartwił. Przeciwnie: – Świetna
robota – pochwalił dzieci. – Dzięki
tym wyliczeniom dokładnie
wiecie, ile musicie zaoszczędzić.
Umówmy się tak: jeśli wy
uzbieracie jedną trzecią kwoty
potrzebnej na wyjazd, to wówczas z mamą zapłacimy resztę.
Macie pomysł, jak zebrać taką
kwotę? – zapytał.
Kasia i Kuba wiedzieli doskonale.
Po pierwsze mieli zamiar odkładać całe kieszonkowe – obiecali
sobie nie wydawać na słodycze
i zdecydowali, że zrezygnują
z wyjść do kina. A ponieważ
wyprawa do Afryki jest droga,
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postanowili też zarabiać.
– Możemy pomagać w wiosennych porządkach, robić zakupy,
wyprowadzać psy sąsiadów – wymieniał Kuba.
– A poza tym sami zrobimy kartki
na Dzień Matki. Będzie też kiermasz, na który razem z mamą
możemy upiec ciastka. Na pewno
jeszcze coś wymyślimy – kontynuował Kuba.
– Niedługo też są nasze urodziny,
więc… zamiast prezentów poprosimy o pieniądze – dodała zadowolona Kasia.
– No, no… Jestem pod wrażeniem
– rzekł tata i przybił piątkę najpierw z Kubą, potem z Kasią.
– Trzymam kciuki. Z takim podejściem na pewno się uda!

1.

Oszczędzaj i działaj!
– Nie wiem, czy potrafiłbym dziś
funkcjonować bez planowania
i zapisywania wszystkiego w swoim
kalendarzu – rzekł Detektyw Oszczędek,
wyjmując terminarz, żeby sprawdzić, co
jeszcze ma do zrobienia. – Tak myślałem.
Musimy dziś rozstrzygnąć konkurs!

Kasia z Kubą przytaknęli zgodnie. – No tak. Mamy już pomysł
na następny, ale teraz trzeba
wyłonić zwycięzców konkursu
na kalendarz oszczędnego
ucznia – powiedział Kuba,
a Kasia dodała: – Ja już nawet
mam swoich faworytów.
Prac przyszło bardzo dużo.
– Są fantastyczne! – Detektyw
Oszczędek nie mógł się nadziwić. Kreatywność i zdolności
artystyczne dzieci zrobiły na nim
wrażenie.
– Jestem pewien, że dzięki takiej
pomysłowości będzie łatwiej im
wyrobić nawyk planowania
wydatków, regularnego oszczędzania i myślenia o przyszłości.
– Popatrzcie, tu mamy zaznaczone wakacje, nowy rok szkolny,
święta, imieniny, urodziny…
– powiedział Kuba.
– A tu jeszcze Dzień Matki i Dzień
Ojca – dodała Kasia.
Oglądaniu i podziwianiu nie było
końca. Ostatecznie Detektyw

Oszczędek, Kasia i Kuba
wybrali najciekawsze prace.
Wszystkim dziękujemy
za nadesłanie prac,
a zwycięzcom gratulujemy!

3.

2.

Laureaci konkursu
I kategoria wiekowa (5–9 lat)
1. Bartosz Czech, Oleśnica
2. Anna Grabowska, Iłowa
3. Wiktoria Magiera, Gliwice
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3.

brawo wiosna

1.

2.
II kategoria wiekowa (10–13 lat)
1. Wiktoria Grzesiak, Łagiewniki Wielkie
2. Ewelina Kaniewska, Malinówka
3. Emilia Plechowicz, Rabka-Zdrój

Galeria wszystkich Prac
dostępna w wersji
na tablet
i iphone!

KONKURS plastyczny

SKO to nie tylko oszczędzanie. To również nauka przedsiębiorczości i współdziałania z innymi.
Pomysłów na akcje SKO – tak jak Kasi i Kubie – z pewnością Wam nie brakuje.
Dlatego dajcie przykład innym i zróbcie plakat zachęcający do organizowania
różnych działań SKO. Technika dowolna. Najciekawsze prace nagrodzimy.
Swoje prace przesyłajcie do nas do 11 maja 2015 roku na adres:
PKO Bank Polski, Departament Komunikacji Korporacyjnej
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Z dopiskiem: „Oszczędzaj i działaj”.

Do wygrania:
iPody shuffle oraz zestawy upominków SKO.
Regulamin konkursu znajduje się na:
http://bankomania.pkobp.pl/dla-najmlodszych/konkursy/oszczedzaj_dzialaj/
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„Bankomania”
I „BRAWO BANK”
W WIRTUALNEJ ODSŁONIE
Pobierz bezpłatnie elektroniczną wersję „Bankomanii”
i „Brawo Banku” na tablet lub iPhone’a. Mobilne wydania to artykuły
poszerzone o materiały wideo, galerie, infografiki i gry.

Już dziś ściągnij aplikację z App Store lub Google Play.

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65; opłata zgodna z taryfą operatora

