
       Dobczyce, 25.06.2020 

 

Kochana Babciu! 

 

      Na wstępie mojego listu chciałbym Cię bardzo pozdrowić. Z powodu zaistniałej sytuacji nie 

mogłem Cię ostatnio odwiedzać tak często, jak do tej pory, co nie znaczy, że nie martwiłem się o Ciebie. 

I martwię się nadal, stąd też mój list do Ciebie. 

     Droga Babciu, nastały dziwne czasy i choć dzieli nas różnica pokoleń, to ja sam nie zawsze umiem 

odpowiednio zareagować na wiele sytuacji. Dlatego bardzo Cię proszę Babciu o szczególną uwagę, o to 

byś była ostrożna. Zapewne nieraz słyszałaś o oszustach, którzy poprzez rozmowę telefoniczną podają się 

za wnuczka i wyłudzają pieniądze. To jest łatwy sposób na wzbogacenie się oszustów. Gdyby zaistniała 

taka sytuacja, Babciu proszę Cię odłóż słuchawkę bez zbędnych komentarzy, albo najlepiej umów się na 

konkretny termin. Tym sposobem zyskasz czas, by upewnić się, że to dzwonił naprawdę któryś z Twoich 

wnuków. 

       Kolejnym sposobem oszustów są ich wizyty w domu. Wtedy podają się oni za pracowników 

rozmaitych instytucji, na przykład pracowników ZUS-u, MOPS-u itp. Proszą o datki na szczytny cel lub o 

uiszczenie nieistniejących zaległości. Babciu Kochana i na to jest sposób. Poproś wtedy zaprzyjaźnioną 

sąsiadkę, żeby towarzyszyła Ci podczas takiego spotkania. Ona pomoże Ci ocenić wiarygodność takich 

nieproszonych gości oraz zapewni Ci bezpieczeństwo podczas takiej wizyty. Nie bój się prosić o pomoc 

Babciu, gdyż oszuści działają w wyrafinowany sposób. Twoje życie i zdrowie są najważniejsze. 

       Nigdy nikomu nie przekazuj sum pieniędzy, nawet najmniejszych. Wiem, że masz dobre serce  

Babciu, ale najczęściej ofiarami oszustów padają właśnie ci, którzy są dobrzy i pomocni. Zadzwoń do nas, 

by się skonsultować czy to jest faktycznie prawdziwa zbiórka pieniędzy. Najlepiej, gdybyś swoje 

oszczędności trzymała nie w domu, a na koncie bankowym. Tam będą o wiele bezpieczniejsze niż w 

domu.  

     Babciu, mam nadzieję, że będziesz zawsze ostrożna i uważna a moje wskazówki pomogą Ci w tym. 

Nie daj się zwieść oszustom i podejrzanym ofiarom wypadków. Zawsze możesz zadzwonić do nas albo na 

policję, by sprawdzić wiarygodność ludzi, którzy wydają Ci się niepewni.  

     Życzę Ci Babciu dużo zdrowia, siły i sprytu, byś umiała odpowiednio zareagować. Trzymam za 

Ciebie kciuki. 

Pa!  

Twój wnuk Szymon   


