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Bezpłatne seanse dla osób 60+ 
zorganizowaliśmy tym razem 
w Łodzi (Kino Charlie), Kato-
wicach (Kino Światowid) oraz 
w Gdyni (Kino Studyjne GCF).  
Ogółem ponad 300 Seniorów 
obejrzało Voltę w tej edycji na-
szego cyklu. 
 
Juliusz Machulski, reżyser kul-
towych pozycji polskiej kine-
matografii, takich  jak Vabank, 
Vabank II, Kiler czy Seksmisja  
powraca z nową dawką wrażeń, 
w klasycznej „caper story”, czyli 
sensacyjnej opowieści o wiel-
kim przekręcie. Tym razem bo-
haterem jest Bruno Volta (w tej 
roli Andrzej Zieliński), który 
jest prawdziwym specjalistą 
w rozwiązywaniu zagadek i ta-
jemnic. Pewnego dnia napotyka 
przeszkodę, która podda próbie 
jego przebiegłość. Agnieszka, 

partnerka Volty (Aleksandra 
Domańska) w niecodziennej 
sytuacji poznaje młodą Wiki 
(Olga Bołądź), która w starej 
kamienicy w Lublinie znajduje 
tajemniczy, wart miliony, przed-
miot. Razem ze swoim wspólni-
kiem, Dychą (Michał Żurawski), 
Volta postanawia zrobić wszyst-
ko, aby unikatowa rzecz trafiła 
w jego ręce. Jednak okazuje się, 
że z pozoru niewinna Wiki, jest 
godnym rywalem dla starych 
wyjadaczy. Kto wygra w tej ry-
walizacji?  Uczestnicy tej edycji 
KINA DLA SENIORA znają już 
odpowiedź.

Warto też wspomnieć, że po raz 
pierwszy KINO DLA SENIO-
RA zawitało do Łodzi i Gdyni 

– tym bardziej cieszy nas wysoka 
frekwencja i sympatyczne przy-
jęcie naszych seansów w tych 
miastach. Natomiast wizyta 
w Katowicach w Kinie Świato-
wid to powrót do miejsca, gdzie 
KINO DLA SENIORA gościło 
już w przeszłości.  

Bezpłatne seanse w  ramach 
KINA DLA SENIORA organi-
zowane są przez Klub Seniora 
DOM już od 2012 roku i w tym 
czasie polscy Seniorzy mieli 
okazję obejrzeć z nami takie 
filmy jak: Żelazna Dama, Jak zo-

O kres zimowy to trudny czas dla 
osób starszych – pogoda nie 

nastraja optymistycznie, a skromny 
budżet domowy Seniora dodatkowo 
nadwyrężają wyższe opłaty zwią-
zane z ogrzewaniem. Jak zarządzać 
finansami osobistymi, by nie popaść 
w długi? – Kilka cennych wskazówek 
znajdą Państwo w artykule „6 za-
sad zarządzania budżetem domo-
wym”. A skoro mowa o finansach 
Seniorów, to nie sposób nie poru-

szyć wpływu niedawnych zmian 
w polskim systemie emerytalnym 
na wysokość emerytur osób, które 
w najbliższym czasie planują zasilić 
szeregi polskich emerytów. Producen-
ci elektroniki dostrzegli już potencjał 
konsumentów 60+, ale jak w natłoku 
dostępnych opcji wybrać sprzęt najle-
piej dostosowany do potrzeb seniora 

– podpowiadamy w artykule „Elektro-
nika dla Seniora”.  A jeśli dopadnie 
Państwa chandra, to może warto dla 
poprawy humoru wybrać się do kina 
na którąś z premier kinowych zapo-
wiadanych na koniec roku?
Zapraszam do lektury zimowego nu-
meru naszego pisma!
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Niezbędnik 
kontaktowy
To jasne, że nikt z nas nie chce 
korzystać z telefonów alarmo-
wych, ale trzeba przyznać, że 
gdy są one potrzebne – nigdzie 
nie można ich znaleźć. Dlatego 
postanowiliśmy przypomnieć 
najważniejsze z  nich. Od dziś 
będą zawsze pod ręką. 
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alarmowy  
(z telefonów komórkowych)

999
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998
straż pożarna 

997
policja 
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We wrześniu i październiku Klub 
Seniora DOM zorganizował 

kolejną edycję cyklicznej akcji 
KINO DLA SENIORA – tym 

razem naszym Klubowiczom 
zaprezentowaliśmy ostatni film 

cenionego, polskiego reżysera 
Juliusza Machulskiego pt. Volta.  

stać królem, Boska Florence, Zakochani w Rzymie czy Sztuka Kochania.  
Akcja swoim zasięgiem objęła już takie miasta jak: Warszawa, Gdańsk, 
Kraków, Bydgoszcz, Katowice, Wrocław, Poznań oraz Łódź i Gdynię. 
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ryturze. Z  raportu opracowa-
nego przez Pracownię Badań 
Społecznych, którego wnioski 
opublikowała Gazeta Wybor-
cza wynika, że tylko 21% Po-
laków oszczędza lub podejmuje 
jakiekolwiek działania z myślą 
o przyszłej emeryturze. Blisko 
połowa badanych (45%) zamiast 
płacić składkę emerytalną wo-
lałoby otrzymywać wyższe wy-
nagrodzenie. Z kolei 68% przy-
znaje, że zaczęłaby oszczędzać 
w ramach III filaru, ale tylko wte-
dy, gdy państwo lub pracodaw-

ca dopłaciliby do tego – mówi 
Robert Majkowski z Funduszu 
Hipotecznego DOM. – Z odkła-
daniem gotówki na emeryturze 
również jest ciężko, ponieważ 
seniorzy nie mają z czego od-
kładać. To odwieczny problem 

– dodaje.

2. Przemyśl każdy zakup
Przy podejmowaniu decyzji czy 
powinniśmy kupić dany produkt, 
warto dać sobie czas na spokojne 
przemyślenie decyzji. Zwłaszcza 
w przypadku większych wydat-
ków. Musimy również pamiętać, 
że seniorzy są grupą społeczną, 
która jest szczególnie narażo-
na na wpływ tzw. „naciągaczy”. 
Oszuści podszywający się pod 
akwizytorów czy pracowników 
gazowni, niejednokrotnie wpro-
wadzili seniorów w błąd, jedno-
cześnie obciążając ich sporymi 
zobowiązaniami finansowymi. 
Procederem bardzo znanym są 
również tzw. „darmowe prezen-
tacje”, dotyczące zazwyczaj usług 
medycznych bądź produktów go-
spodarstwa domowego. Podczas 
takich spotkań, naciągacze oferu-
ją seniorom produkty, które nie 
spełniają ani obiecywanych wa-
runków, ani nie posiadają odpo-
wiedniej ceny rynkowej. Dlatego 
bardzo ważne jest, aby dać sobie 
czas na zastanowienie się i nie 
podejmować pochopnie żadnej 
zakupowej decyzji.

3. Korzystaj z porad 
specjalistów

Senior zarządzający swoim bu-
dżetem powinien pamiętać, że 
oprócz podjęcia samodzielnych 
działań, może zaangażować się 
w inicjatywy różnych organów 
doradczych. Jedną z  nich jest 
organizowany przez Federację 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku program „Nowoczesne i bez-
pieczne finanse Seniora”. Obec-
nie trwa VI edycja tego projektu. 
Podczas wykładów i warsztatów 
oraz poprzez korzystanie z mate-
riałów informacyjnych, seniorzy 
mogą dowiedzieć się jak w bez-

pieczny i  nowoczesny sposób 
zarządzać swoimi pieniędzmi. 
Dodatkowo uruchomiony zo-
stał telefoniczny punkt infor-
macyjno-doradczy, w  którym 
seniorzy mogą bezpłatnie sko-
rzystać z konsultacji finansowych.

4. Porównuj oferty i rozsądnie 
korzystaj z promocji

Ponoć największy wpływ na de-
cyzje zakupowe seniorów mają 
promocje. Warto jednak pamię-
tać, że część promocji to tylko 
pozory. Sklepy często podnoszą 
ceny produktów, by później za-
oferować kilkudziesięcioprocen-
tową obniżkę. Dlatego najlepszą 
praktyką jest porównywanie cen 
produktów w różnych sieciach 
handlowych. Można do tego 
wykorzystać gazetki promocyj-
ne, dostarczane często do osied-
lowych skrzynek pocztowych lub 
po prostu przejść się po sklepach, 
przynajmniej tych okolicznych, 
zapisując ceny produktów w każ-
dym z nich. Dzięki temu zyskamy 
pewność, że wybraliśmy produkt 
w najlepszej cenie.

5. Szukaj tańszych 
zamienników leków

Leki pochłaniają sporą część se-
nioralnego budżetu. Już w 2015 
roku seniorzy w wieku 75+ wy-
kupili recepty na łączną kwotę 
4,3 mld złotych. Dlatego należy 
pamiętać o  możliwości wyku-
pienia tańszych zamienników 
leków. Ministerstwo Zdrowia 
informuje, że farmaceuta ma 
obowiązek sprzedania mniej 
kosztownego zamiennika. Czy 
jest to bezpieczne? Jak najbar-
dziej, każdy zamiennik posiada 
te same właściwości terapeutycz-
ne co jego droższy odpowiednik. 

Co trzeci senior wydaje je także 
na zakup leków, a tylko 5% m.in. 
na hobby, kino, działkę. Przy-
chody seniorów nie są wysokie, 
natomiast koszty, które pono-
szą bywają wyższe niż u młod-
szych osób, głównie ze względu 
na drogie leczenie i  zakup le-
ków. Wielu emerytów nie potrafi 
również zarządzać senioralnym 
portfelem. Większość z nich nie 
ma dodatkowych wpływów np. 
z tytułu własnej działalności go-
spodarczej, wynajmu pokoju, czy 
renty dożywotniej.

6 ZASAD ZARZĄDZANIA 
SENIORALNYM BUDŻETEM

1. Kontroluj swój budżet
Świadomość jakim budżetem 
dysponujemy powinna być pod-
stawą do racjonalnego planowa-
nia wydatków u każdego seniora. 
Tymczasem, według GUS-u bli-
sko co trzecie gospodarstwo do-
mowe źle ocenia stan swoich wy-
datków. Jak senior może sobie 
z tym poradzić? Warto zapisy-
wać wszystko na kartce. Zacząć 
od miesięcznych przychodów, 
kosztów stałych (np. rachunków 

Sześć zasad  
zarządzania budżetem domowym Seniora

za wodę, prąd, media), a skoń-
czyć na regularnym zapisywa-
niu comiesięcznych wydatków. 
Najlepiej, jeśli podzielimy je na 
wydatki codzienne i miesięcz-
ne oraz z  wyprzedzeniem za-
planujemy zakup rzeczy (np. 
leków, proszków, zimowych bu-

tów), które będą dodatkowym 
obciążeniem dla naszego bu-
dżetu. Warto również zadbać 
o odkładanie niewielkich kwot, 
które mogą być ratunkiem w ra-
zie nieprzewidzianych wydat-
ków. – Polacy nie oszczędzają 
ani na emeryturę, ani na eme-

SENIOR W ŚWIECIE FINANSÓW

Senioralne długi nie są nowością. Przeciętna emerytura brutto kształtowała się w ubiegłym roku na poziomie 2082,47 zł 
(ok. 1727 netto). Oznacza to, że wielu seniorom nie wystarcza na podstawowe potrzeby. Z badania przeprowadzonego 
na zlecenie Funduszu Hipotecznego DOM wynika, że aż 60% seniorów wydaje posiadane środki pieniężne przede 
wszystkim  na pokrycie wydatków bieżących (w tym czynszu, opłat mieszkaniowych, podstawowych zakupów). 
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Charakteryzuje się tą samą na-
zwą międzynarodową, identycz-
ną dawką substancji leczniczej 
oraz formą farmakologiczną. 
Jednym przypadkiem, w  któ-
rym farmaceuta może odmówić 
sprzedaży tańszego zamienni-
ku jest dopisek na recepcie „nie 
zamieniać”.

Warto pamiętać, że program 
Ministerstwa Zdrowia „Leki 
75+” może być źródłem senio-
ralnych oszczędności. Darmowe 
leki, wypisywane na receptę z od-
płatnością ryczałtową 30 lub 50%, 
przysługują osobom, które w dniu 
wypisania recepty ukończyły 75 
lat. Pełna lista obejmuje 68 sub-
stancji czynnych i jest dostępna 
na stronie www.mz.gov.pl

6. Spróbuj zadbać o dodatkowy 
dochód

Zdarza się, że seniorzy, ze względu 
na niski poziom świadczeń eme-
rytalnych, muszą szukać dodatko-
wego źródła dochodów. W przy-
padku nagłego, dużego wydatku 
zwracają się najczęściej w stronę 
banków albo instytucji pożyczko-

wych. W efekcie blisko 20% 
wszystkich kredytobiorców 
stanowią emeryci. Senio-
rzy są dobrymi kredyto-
biorcami, ze względu na 
ich stały i regularny przy-
chód. Jednak dla ich port-
fela kredyt lub pożyczka, 
a tym samym kolejny co-
miesięczny wydatek, może 
stanowić duże obciążenie. 
Praca, nawet tymczasowa 
czy w niepełnym wymiarze 
godzin często jest utrud-
niona lub niemożliwa, ze 
względu na stan zdrowia. 
Jednym z  dobrych roz-

wiązań jest wynajęcie pokoju we 
własnym mieszkaniu, dorywcza 
praca chałupnicza, na którą po-
zwala nam zdrowie lub hipote-
ka odwrócona, zwana również 
rentą dożywotnią, popularna 
m. in. w USA i Wielkiej Bryta-
nii. Z danych Equity Release Co-
uncil (ERC) wynika, że z usługi 
hipoteki odwróconej w Wielkiej 
Brytanii skorzystało już 400 tysię-
cy seniorów. W Stanach Zjedno-
czonych liczba ta zbliża się do mi-
liona, w Polsce przekroczyła 500 
osób. – Największa liczba umów, 
które podpisaliśmy w 2017 roku, 
przypadała na województwo ma-
zowieckie (24%), dolnośląskie 
i pomorskie (po 14%) oraz ślą-
skie (11%). Od początku istnienia 
firmy, czyli od 9 lat, wypłaciliśmy 
seniorom łącznie ponad 9 mln zł 
świadczeń pieniężnych. Według 
KPF, średnia wysokość renty do-
żywotniej to 1000 zł miesięcznie, 
choć w Warszawie, Gdańsku i in-
nych dużych miastach zdarza-
ją się klienci, którzy otrzymują 
2500-6000 zł co miesiąc – mówi 
Robert Majkowski, Prezes Fun-
duszu Hipotecznego DOM.

Osteoporoza  
a skłonność do złamań w starszym wieku

Osteoporoza to choroba, 
której częstość występowania 
wzrasta wraz z wiekiem. 
U podstaw osteoporozy leży 
obniżenie wytrzymałości 
i zwiększona łamliwość kości. 
Problemy te rosną równolegle 
do przedłużającego się 
życia, zwłaszcza kobiet. 
Osteoporoza zaliczana jest 
do schorzeń o społecznym 
znaczeniu – z uwagi na 
zasięg i skutki. Złamania, 
spowodowane tą chorobą 
wpływają na znaczną 
chorobowość i umieralność.

Obliczono, że na świecie ilość 
złamań kości udowej, która wy-
nosi obecnie 1,6 mln rocznie, 
w 2025 roku osiągnie liczbę ok. 
4 mln, zaś w 2050 roku ponad 
6 mln.

Osteoporozę określa się, jako: 
„chorobę układową szkieletu, 
która charakteryzuje się niską 
masą kostną oraz zaburzeniem 
mikroarchitektury, a  także 
zwiększoną łamliwością”.

Dwie grupy osób, które są 
najbardziej narażone na os-
teoporozę to: kobiety w okresie 
menopauzy oraz seniorzy po 
70. roku życia. Wiek oraz płeć, 
będące czynnikami ryzyka os-
teoporozy o dużym znaczeniu, 
stanowią podstawę jej klinicz-
nego podziału na dwa główne 
typy – osteoporozę: (1) post-
menopauzalną oraz (2) starczą.

Analiza badań epidemiologii 
złamań pozwala na identyfi-
kację wielu czynników klinicz-
nych zwiększających ryzyko 
złamań. Są nimi np.: zawan-

sowany wiek oraz niska masa 
ciała (BMI – Bone Mass Index), 
a także przebyte złamanie po 50. 
roku życia, niska masa kostna, 
reumatoidalne zapalenie sta-
wów, przewlekłe przyjmowanie 
glikokortykosteroidów, palenie 
papierosów i  spożywanie alko-
holu w nadmiarze.

Choć nie wykazano w statystycz-
nie znamiennym stopniu wpływu 
na zwiększenie ryzyka złamań, 
czynnikami, które niekorzystnie 
oddziałują na strukturę kości są: 
za mała aktywność fizyczna, za-
burzenia koordynacji mięśniowo-

-nerwowej, skłonność do upadków, 
zły stan zdrowia wraz z chorobami 
przewodu pokarmowego, (czyli 
tzw. zespół złego wchłaniania i re-
sekcja żołądka), pierwotna oraz 
wtórna nadczynność przytarczyc, 
oraz przewlekła niewydolności ne-
rek, a oprócz tego: niedożywienie, 
z niedoborami białka, wapnia oraz 
witaminy D (z długotrwałym bra-
kiem ekspozycji skóry na słońce).

Osteoporoza przez lata rozwija 
się skrycie, a pacjent nie odczuwa 
w ogóle dolegliwości. Często ob-
jawem, z którym senior zgłasza 
się do lekarza jest ból kości spo-
wodowany złamaniem. Złamanie 
kręgu i/albo złamanie pozakrę-
gowe po urazie bez względu na 
gęstość kości świadczy o zmniej-
szonej wytrzymałości kości oraz 
sugeruje, że jej przyczyną jest 
osteoporoza.

Złamania i osteoporoza wiążą 
się z upadkami. Częstość upad-
ków wzrasta z wiekiem. Po 65. 
roku życia ok. 35-40% zdrowych, 
samodzielnych osób upada przy-
najmniej raz w roku, zaś po 80. 
r.ż. ok. 50%. Wykazano, że cho-
rzy upadają 3 razy częściej w po-
równaniu do zdrowych osób 
mieszkających samodzielnie. 
Kobiety upadają 3 razy częściej 
niż mężczyźni. W wyniku ok. 
5% upadków dochodzi do zła-
mania, z czego 1/2 to złamania 
kości udowej.

Zapobieganie upadkom ma klu-
czowe znaczenie w prewencji zła-
mań, szczególnie w grupie senio-
rów. Dlatego każdy w dojrzałym 
wieku, niezależnie od podejrzenia 
o osteoporozę powinien zostać 
poinformowany o ryzyku upadku 
oraz, o możliwościach jego uni-
kania. Jedną z metod zapobiega-
nia osteoporozie jest wykonanie 
badania gęstości kości – BMD 
(Bone Mineral Density) za pomo-
cą aparatu densytometrycznego.
 
Programy prewencji upadków 
obejmują: trening siły i  równo-
wagi, eliminowanie domowych 
czynników ryzyka, poprawienie 
funkcjonowania narządu wzro-
ku oraz układu krążenia i funkcji 
umysłowych, wraz z weryfikacją 
stosowanych leków i z odstawie-
niem pewnych medykamentów.
Leczenie opóźniające postęp osteo-
porozy u osób, które są szczególnie 
narażone na jej rozwój, trwające 
5 lat, powoduje spadek częstości 
złamań kości udowej o ok. 50%.
Autor: lekarz medycyny Agnieszka Dorota 
Szczepanik

Postępujące zmniejszanie się gęstości kości
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Obniżenie wieku emeryt alnego  
– szansa czy zagrożenie?

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO

W tej chwili 17% seniorów, któ-
rzy są uprawnieni do przejścia 
na emeryturę, decyduje się pozo-
stać na rynku pracy2. Jak wygląda 
sytuacja osób, które możliwość 
wyboru osiągną po pierwszym 
października? Wszystko zależy 
od zarobków seniora. Osobom, 
których pensja jest wyższa, bę-
dzie opłacało się zostać na eta-
cie. Zazwyczaj są to osoby wy-
kształcone, wykonujące pracę 
niefizyczną. W tym przypadku 

aż 40% seniorów pla-
nuje pracować na wyż-
szą emeryturę3. Dru-
gą grupą są seniorzy 
mający niższe docho-
dy, którzy zdają sobie 
sprawę z  niewielkich 
możliwości wzrostu 
świadczenia. Możli-
we, że oni zdecydują 
się przejść na emery-
turę od razu.

– Odejście z  rynku 
pracy to dla seniorów 
trudna decyzja. Z jed-

nej strony zdają sobie sprawę, że 
przysługujące im świadczenia są 
zdecydowanie niższe niż ich do-
tychczasowe zarobki, z drugiej 
wiedzą, że dodatkowe kilka lat 
pracy nie zmieni – w znaczący 
sposób – wysokości emerytury. 
Duży wpływ na decyzję mają 
również kwestie zdrowotne, 
zwłaszcza w przypadku osób wy-
konujących prace fizyczne. Nie-
stety koszty leczenia pochłania-
ją dużą część budżetu polskich 

emerytów. Trudno podjąć decy-
zję, czy lepiej odpocząć na eme-
ryturze, ale wydawać większość 
świadczeń na leczenie, czy praco-
wać dłużej mimo problemów ze 
zdrowiem – mówi Robert Maj-
kowski, Prezes Funduszu Hipo-
tecznego DOM. 

Czy kampania pomoże?
Już dziś niż demograficzny za-
czyna dotykać polski rynek 
pracy. Jeśli będzie się pogłębiał, 
istnieje niebezpieczeństwo, że 
zacznie brakować pracowników, 
a  to z  kolei wpłynie na wyso-
kość świadczeń emerytalnych. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i  Polityki Społecznej zdecydo-
wało, że we współpracy z Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych, 
przeprowadzi kampanię społecz-
ną „Godny wybór. Przywróce-
nie Wieku Emerytalnego”. Ma 
ona pomóc seniorom w podję-
ciu świadomej decyzji dotyczącej 
przejścia na emeryturę i pośred-
nio nakłonić ich do pozostania 
jeszcze przez jakiś czas na rynku 

pracy. Resort szacuje, że dzięki 
temu ilość osób odkładających 

w czasie swoją emeryturę może 
wzrosnąć do 20–25%4.

– Wszelkie działania edukacyj-
ne związane z  systemem eme-
rytalnym mają sens, szczególnie 
te prowadzone na szeroką skalę. 
ZUS w ramach kampanii powo-
łał specjalnych doradców emery-
talnych, z porad których można 
skorzystać w każdym oddziale. 
Takie akcje są bardzo ważne, ale 
konieczne jest stałe edukowanie 
i kontynuacja poradnictwa eme-
rytalnego. 

Ile wydaje ZUS? 
Warto przypomnieć, że Polska 
jest jednym z krajów, który bory-
ka się z problemem starzejącego 
się społeczeństwa. Wg danych 
GUS liczba emerytów w  2001 
roku oscylowała wokół 4,5 mln 
osób, tymczasem w pierwszym 
półroczu 2016 zaczęła zbliżać się 
do 9 mln i wciąż rośnie. Z nową 
falą emerytów wzrosły również 
wydatki ZUS. W styczniu 2014 
roku ZUS wydawał na emerytu-
ry 9,88 mld zł miesięcznie. Rok 
później już 10,26 mld zł, dziś jesz-
cze więcej. – Gwałtownie rosnąca 
liczba emerytów powoduje, że 
prowadzenie polityki społecznej 
jest dla Państwa coraz trudniejsze. 
Młodym coraz trudniej „utrzy-
mać” starszych, a wzrost bezro-
bocia wśród młodzieży oraz ich 
zatrudnianie w  oparciu o  tzw. 

„umowy śmieciowe” stale pogar-

sza sytuację. Braki w kasie ZUS 
widać coraz wyraźniej – mówi 
Robert Majkowski z Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

Ile dziś dostają seniorzy? 
Z  danych GUS-u  wynika, że 
w czerwcu 2016 przeciętna mie-
sięczna emerytura brutto kształ-
towała się na poziomie 2082,47 
zł (ok. 1727 netto). W 2017 roku 
zanotowano niewielką podwyż-
kę emerytur, w 2018 rok plano-
wana jest kolejna – tym razem 
nie mniej niż o 2,4% Oznacza 
to, że emeryt, który otrzymuje 
świadczenie w wysokości 1000 
zł brutto, dostanie 1024 zł, czyli 
872 zł netto. Aby poprawić jakość 
życia emerytów Państwo planuje 
wprowadzenie programu „500+ 
dla Seniora”. Miałby on polegać 
na wypłacie 500 złotych (raz do 
roku) emerytom, których świad-
czenie nie przekroczy określo-
nej ustawowo kwoty. Jednoznacz-
ne warunki nie są jeszcze znane, 
praca nad projektem w MRPiPS 
toczy się we współpracy z Mini-
sterstwem Finansów. Nawet jeśli 
pomysł na 500+ dla emerytów 
nie zostanie sfinalizowany, war-
to pamiętać, że źródłem dodat-
kowego dochodu na emeryturze 
może być renta dożywotnia z po-
siadanej nieruchomości.

Jak emeryt może zasilić swój 
budżet?
Jakie opcje ma senior, który chce 
poprawić swoją sytuację mate-
rialną? Oczywiście, może iść do 
pracy dorywczej, zwłaszcza po 
osiągnięciu powszechnego wie-
ku emerytalnego, nie spowoduje 
to bowiem obniżenia świadczeń. 
Jednak jeśli senior zdecydował się 
na odejście z rynku pracy, może-

Budzący kontrowersje rządowy plan obniżenia wieku emerytalnego wchodzi w życie. Od 1 października kobiety, 
które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni po 65. roku życia będą mogli ubiegać się o świadczenie emerytalne. Szacuje 
się, że z rynku pracy może odejść nawet dodatkowe 330 tys. osób, co spowoduje, że w 2017 przybędzie ponad pół 
miliona nowych emerytów. Przejście na emeryturę jest dobrowolne, jednak tylko 42% kobiet i 39% mężczyzn planuje 
kontynuować pracę1. Kto i w jaki sposób może ubiegać się o emeryturę? Czy warto decydować się na odejście z rynku 
pracy? Jak emeryt może poprawić swoją sytuację na emeryturze?

my założyć, że na dalszą aktyw-
ność nie pozwala mu albo sytu-
acja życiowa albo stan zdrowia. 
Kolejnym sposobem może być 
wynajęcie pokoju w swoim miesz-
kaniu – zasili to budżet, jednak 
kosztem niezależności i przestrze-
ni życiowej. Wciąż mało popular-
nym sposobem na podwyższenie 
swoich miesięcznych wpływów 
jest renta dożywotnia. Rozpo-
wszechniony w Stanach Zjedno-
czonych i Europie Zachodniej sy-
stem comiesięcznych świadczeń 
wypłacanych w zamian za przeka-
zanie prawa własności do nieru-
chomości w Polsce dopiero racz-
kuje. – Z danych KPF wynika, że 
dotychczas z renty dożywotniej 
skorzystało w Polsce ponad pół 
tysiąca osób. Z naszych statystyk 
wynika, że są to mieszkańcy róż-
nych rejonów Polski. Największą 
liczbę klientów zanotowaliśmy 
z województwa mazowieckiego, 
dolnośląskiego i pomorskiego – 
mówi Robert Majkowski z Fun-
duszu Hipotecznego DOM.

1. http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ile-osob-odejdzie-szybciej-na-
emeryture,745403.html

2. http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/
artykuly/1046814,emerytura-wiek-emerytalny-aktywnosc-zawodowa.html 

3. http://www.egospodarka.pl/138943,Polacy-chca-odpoczynku-Wysokosc-
emerytury-ich-nie-przeraza,1,39,1.html 

4. http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/
artykuly/1046814,emerytura-wiek-emerytalny-aktywnosc-zawodowa.html 
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Infolinia Funduszu Hipotecznego DOM
oraz Klubu Seniora DOM

Czynna w dni robocze w godz. 9:00-17:00
Opłata wg taryfy operatora.

tel:  801 005 801 |  530 000 344*

* nowy numer dla telefonów komórkowych
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Klauzula  
„trzech siódemek”  
jako zabezpieczenie w umowach 
renty dożywotniej

PORADA PRAWNA

Art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu 
postępowania cywilnego naj-
częściej znajduje zastosowanie 
w umowie sprzedaży. Z powo-
dzeniem może być jednak stoso-
wany także w innych umowach, 
w których dłużnik zobowiązał 
się do uiszczenia wierzycielowi 
oznaczonej sumy pieniężnej. Dla 
przykładu w akcie notarialnym 
obejmującym umowę o doży-
wocie lub umowę 
renty odpłatnej 
nabywca może 
poddać się egze-
kucji w zakresie 
zapłaty comie-
sięcznych świad-
czeń, w  kwocie 
uzgodnionej ze 
zbywcą.

Co to oznacza 
w praktyce?
Jeśli nabywca nie-
ruchomości spóźni 
się z wypłatą renty, 
chociażby o jeden 

dzień, jej dotychczasowy właś-
ciciel może wystąpić do sądu 
o  nadanie aktowi notarialne-
mu tzw. klauzuli wykonalności 
(zgodnie z przepisami sąd nadaje 
taką klauzulę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3 dni), po 
czym zwraca się bezpośrednio 
do komornika, by ten wyegze-
kwował należne mu pieniądze. 
Jest to najprostszy i najszybszy 

sposób dochodzenia roszczeń. 
Atrakcyjne – z punktu widzenia 
wierzyciela – są również koszty 
tzw. postępowania klauzulowego. 
Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sądowych w sprawach cy-
wilnych opłata sądowa wynosi 
zaledwie 50 zł.
Autor: Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu 
Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM

Przenosząc prawo własności lokalu lub domu, względnie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, bardzo często 
zastanawiamy się w jaki sposób zabezpieczyć zapłatę ceny. Może się bowiem zdarzyć, że nabywca będzie zwlekał z uisz-
czeniem należnej nam kwoty. W takim przypadku warto skorzystać z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Ciasto owocowe z kruszonką

Przygotowanie:
• Wszystko po kolei wyrabiamy w misce, wkładamy do formy posmarowanej tłuszczem i posypanej 

bułką tartą. Na wierzch kładziemy owoce posypane cukrem wanilinowym i kruszonką.
• Pieczemy wszystko w średnio nagrzanym piekarniku około 50 minut.
Przepis na dużą tortownicę

Składniki na ciasto:
• 100 gram masła
• 100 gram cukru
• 150 gram mąki pszennej
• 50 gram mąki ziemniaczanej
• 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia
• około 4 łyżek mleka
• 1 cukier wanilinowy
• 2 jaja

Zapraszamy naszych czytelników do dzielenia się z nami swoimi sprawdzonymi, tradycyjnymi przepisami 
kulinarnymi – możecie Państwo przesyłać je pocztą na adres: Fundusz Hipoteczny DOM – Redakcja Życia 
Seniora, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa lub mailowo na e-mail: info@funduszhipoteczny.pl  

W tym numerze prezentujemy Państwu przepis na pyszne ciasto nadesłany przez panią Barbarę –  
– naszą czytelniczkę z Woli Krzysztoporskiej. 

Przepis z tradycją

• szczypta soli, kilka kropel zapachu 
cytrynowego

• 500 gram owoców

Kruszonka:
• 150 gram mąki pszennej
• 75 gram cukru
• 75 gram masła
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Zamierzam żyć  
co najmniej 102 lata!  
Wywiad z panią Jolantą,  
klientką Funduszu Hipotecznego DOM 
od 2011roku

Życie Seniora: Jak to się stało, 
że zamieszkała Pani tutaj, na 
dalekich przedmieściach Łodzi?
Wcześniej z mężem mieszkałam 
w bloku, ale osobiście nigdy nie 
przepadałam za blokowiskami. 
Po śmierci męża sprzedałam więc 
mieszkanie, samochód i kupiłam 
ten domek z dużym ogrodem.

ŻS: A w jaki sposób dowiedziała 
się pani o Funduszu Hipotecz-
nym DOM?
O Funduszu Hipotecznym DOM 
dowiedziałam się z reklamy tele-
wizyjnej i nawet minuty się nie 
zastanawiałam, tylko od razu 
zadzwoniłam na infolinię, żeby 
o wszystko się wypytać u źródła.

ŻS: Co sprawiło, że zdecydowa-
ła się Pani skorzystać z oferty 
Funduszu?
Po pierwsze przekonała mnie 
sytuacja domowa, rodzinna. 
Miałam chorą siostrę, którą opie-
kowałam się przez większą część 
swojego życia. Wiedziałam, że to 
już może ostatnie lata jej życia, 
więc chciałam ją trochę uszczę-
śliwić tym ogrodem, który tutaj 
mam. I rzeczywiście moja siostra 
bardzo dobrze się tu czuła i mnó-

stwo czasu spędzała na świeżym 
powietrzu, w ogrodzie. Tak więc 
na Fundusz trafiłam we właści-
wym czasie i miejscu, a zawarcie 
umowy renty dożywotniej okaza-
ło się jedną z niewielu naprawdę 
trafnych decyzji w moim życiu, 
bo czasem człowiek się myli…

ŻS: Jest Pani Klientką Fundu-
szu Hipotecznego DOM już 
od 2011 roku – czy przez te 6 
lat Fundusz wywiązywał się ze 
swoich zobowiązań?
Tak, Fundusz wywiązuje się z za-
pisów umowy, a dodatkowo czło-

wiek mając takie „zaplecze”, nie 
czuje się taki zupełnie sam na 
świecie. Muszę jednak uprzedzić 
dyrekcję Funduszu, że zamierzam 
żyć bardzo długo. Moja ulubiona 
polska aktorka – Danuta Szaflar-
ska – żyła 102 lata, ja zamierzam 
co najmniej osiągnąć jej wiek. 
Już chyba trzy razy oglądałam 
na TVP Kultura film Pora umie-
rać z wybitną rolą Szaflarskiej – 
uważam, że powinna była dostać 
Oscara za nią! 

ŻS: Pani Jolanto, gdy w  2011 
roku podpisywała Pani umo-

wę z Funduszem to odwrócona 
hipoteka była zupełnie nową, 
nieznaną usługą na polskim 
rynku. Można więc powiedzieć, 
że jest Pani prekursorką. Nie 
miała Pani żadnych obaw, wąt-
pliwości?
Mimo że od razu po obejrzeniu 
reklamy w telewizji skontaktowa-
łam się z Funduszem, to jednak 
muszę zdradzić, że dokładnie 
sprawdziłam, co to za instytu-
cja. Bałam się, że to może jakaś 
zagraniczna firma. Poprosiłam 
więc swojego kuzyna, który jest 
sędzią, żeby sprawdził dokład-
nie Fundusz. Od niego dowie-
działam się, że to polska spółka, 
której prezesem jest młody i do-
świadczony w biznesie człowiek, 
któremu można zaufać. Ale co 
zabawne, to sprawdzanie było 
obopólne, bo Fundusz sprawdzał 
również mnie – czy nie jestem 
zadłużona, czy to co mówiłam 
o  swojej nieruchomości jest 
prawdą. Można więc powiedzieć, 
że przed zawarciem umowy obie 
strony dokładnie się nawzajem 
sprawdziły.

ŻS: Z naszych wcześniejszych 
rozmów wiem, że dużo Pani 
w życiu przeżyła, ale zawsze wy-
chodziła Pani szybko na prostą 
i zachowała radość życia. Jak 
Pani to robi?
Życie sprawia mi największą 
przyjemność! Im jest ciężej, 
tym bardziej ja prę do przodu 
jak czołg. Nigdy nie usiądę i nie 
będę płakała – bo co to da, że 
będę płakała?! Trafiliście na 
nieco zwariowaną, starszą pa-
nią… Fakt, że w moim wieku 
mogę wszystko jeszcze robić 
sama, w ogrodzie czy w domu 

– malować, tapetować, sadzić ro-

śliny – to sprawia mi ogromną 
satysfakcję. Właśnie na przyszły 
rok planuję malowanie kolejnych 
pomieszczeń w domu. Może dla 
niektórych to są takie „niekobie-
ce” prace, ale ja czerpię z tego 
dużo przyjemności!

ŻS: A proszę nam zdradzić, do 
którego okresu w swoim życiu 
wraca Pani we wspomnieniach 
z największym sentymentem?
Oczywiście, do czasów, gdy 
na przełomie lat 1960/70-tych 
pracowałam jako modelka dla 
Domu Mody Telimena. To były 
czasy, gdy miałam już rodzinę 

– miałam wtedy 27 lat, męża, 
syn chodził już do szkoły, a tu 
niespodziewanie wygrałam kon-
kurs gazety „Głos Robotniczy” 
na modelkę w rozmiarze 48-50. 
Klientki Telimeny domagały się, 
by szyto ubrania także dla kobiet 
noszących większe rozmiary niż 
te, które na wybiegach prezen-
towały te szczuplutkie modelki. 
Stąd się wziął ten konkurs na 
modelkę „plus-size”, jakbyśmy 
to dziś powiedzieli. Do tego 

konkursu zgłosiło się ponad 
500 dziewczyn – ja znalazłam się 
tam za sprawą swojej przyjaciółki, 
która była już modelką i  pod-
stępem zaciągnęła mnie na ten 
konkurs. W II turze z tych 500 
dziewczyn zostało 60 kandyda-
tek, a ja wśród nich. W rodzinie 
nikt poza synem nie wiedział, że 
biorę udział w tym konkursie. 
Przechodziłam do kolejnych 
etapów konkursu, aż w końcu 
wygrałam… i ja, taka wygadana, 
kompletnie zaniemówiłam, nie 
mogłam jednego zdania sklecić. 
Dyrektor Telimeny podszedł do 
mnie i osobiście mi gratulował. 
Dzięki tej pracy udało mi się 
zwiedzić pół Europy. 

ŻS: Bardzo dziękujemy za roz-
mowę! Życzymy Pani dużo zdro-
wia i powodzenia w realizacji 
planów.

Filmowy zapis wywiadu z panią Jolantą oraz wiele innych 
wywiadów z Klientami Funduszu Hipotecznego DOM  
mogą Państwo zobaczyć na naszym kanale na YouTube:

www.youtube.com/user/FunduszHipotecznyDOM

Życie sprawia mi największą przyjemność!  
Im jest ciężej, tym bardziej ja prę do przodu jak czołg. 
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Elektronika dla Seniora
Osoby starsze często obawiają się nowych technologii i elektronicznych gadżetów, które przecież zaprojektowano po 
to, by ułatwiały nam życie.  Obecnie producenci powoli dostrzegają już potencjał rynkowy, jaki stanowi segment osób 
w wieku 60+ i przygotowują specjalne linie czy warianty swoich produktów dedykowane dla seniorów.  Zapraszamy 
do przeglądu wybranych produktów, które z pewnością ułatwią Państwu codzienne życie. 

Robot odkurzy za Ciebie!
Odkurzanie mieszkania to czynność, która nawet 
młode osoby potrafi zmęczyć, a  co jeśli nasze 
zdrowie uniemożliwia tak skrupulatne dbanie 
o czystość w domu, jak kiedyś? Z pomocą może 
przyjść sprzątający robot, który sam odkurzy two-
je mieszkanie. Specjalistą w takich urządzeniach 
jest amerykańska firma iRobot – pionier branży 
robotycznej – oferująca roboty odkurzające marki 
Roomba. W  prawdzie nie są one tanie – ceny 
zaczynają się od około 1500 zł – ale ileż czasu 
i wysiłku zaoszczędzimy delegujące ten przykry 
obowiązek na niezawodnego robota! Nie po-
winniśmy się obawiać, że obsługa Roomby jest 
skomplikowana – tak naprawdę wystarczy na-
cisnąć jeden przycisk, aby zaczęła sprzątać, a gdy 
skończy, sama wróci na stację dokującą, żeby się 
doładować. Roomba przy pomocy optycznych 
i  akustycznych czujników odnajduje miejsca 
bardziej zabrudzone i koncentruje pracę na ich 
dokładnym wysprzątaniu. 

Komórka dla babci?
Telefon dla seniora, odmiennie niż większość popularnych modeli, powinien mieć 
duże i czytelne przyciski. Najlepiej jak są jednocześnie dobrze podświetlane. Z takiej 
klawiatury powinno się łatwo i bezproblemowo korzystać, więc istotne jest rów-
nież, jak wykonane są przyciski. Można powiedzieć, że to najważniejszy czynnik, 
jeśli chodzi o telefon dla emeryta, ale są oczywiście kolejne warunki, o których 
trzeba pamiętać. Komórka dla seniora musi mieć czytelny wyświetlacz. Wszystkie 
wyświetlane na nim elementy powinny być dobrze widoczne. Nie musi być duży, 
ważniejsze, aby litery i cyfry, które się wyświetlają, nie były za małe. Wygląd ekranu 
w aparacie telefonicznym dla seniora musi być prosty i jak najbardziej intuicyjny. 
Na ekranie głównym nie powinny się pojawiać żadne zbędne elementy. Telefony dla 
osób starszych powinny posiadać bardzo wytrzymałą baterię. Na pewno nie może 
ona starczać, jak w większości nowoczesnych modeli, na 1–2 dni. Musi wytrzymać 
przez kilka dni, ponieważ nie każdy senior będzie pamiętał, by codziennie ładować 
telefon. Nasza rekomendacja to aparat MAXCOM Comfort MM721 oferujący duże 
podświetlane klawisze, proste menu z wyraźną czcionką, kamera 2 Mpix, czas czu-
wania do 350 godzin oraz przycisk SOS, który umożliwi nam szybkie połączenie 
się z bliskimi lub centrum pomocy. 

Automatyczny ciśnieniomierz 
Szacuje się, że powyżej 65 roku życia aż 80% Polaków cierpi 
na nadciśnienie tętnicze – w takim przypadku posiadania 
domowego aparatu do kontroli naszego ciśnienie jest jak 
najbardziej wskazane. Na szczęście nie musimy się już oba-
wiać, że sami nie poradzimy sobie z obsługą tradycyjnego 
ciśnieniomierza – w sprzedaży są już bowiem wygodne i łatwe 
w obsłudze ciśnieniomierze automatyczne. Jeden przycisk 
i duży, czytelny wyświetlacz LCD, na którym szybko odczytamy 
wynik pomiaru. Na przykład, ciśnieniomierz marki Beurer 
BM 44 posiada jeszcze dodatkowo możliwość wykrywania 
nieregularnej pracy serca czyli arytmii. Ciśnieniomierz ten 
posiada też pamięć jednego ostatniego wyniku pomiaru.

Tablet dla seniora
Wybierając tablet dla osoby 60+ trzeba przede 
wszystkim zadać sobie pytanie, do czego głównie 
będzie on nam służył – a więc czy chcemy na 
nim korzystać z internetu, gier i aplikacji, a może 
głównie będziemy na nim oglądać zdjęcia, filmy 
lub prowadzić rozmowy przez Skype. Osoby starsze 
często wykorzystują tablety do komunikacji z in-
nymi członkami rodziny. Jeśli nasz tablet będzie 
wykorzystywany głównie do realizacji połączeń 
przez Skype, to warto poszukać modelu z dobrą 
przednią kamerką. Ważne też, gdzie planujemy 
korzystać z tabletu – jeśli w domu, to czy mamy 
bezprzewodowy internet Wi-Fi. Producenci czę-
sto oferują tablety w dwóch wersjach, z których 
jedna jest wyposażona w slot na kartę SIM. Zakup 
urządzenia oferującego transmisję danych w sieci 
komórkowej na pewno będzie dobrym wyborem, 
ponieważ pozwoli korzystać z  Internetu także 
wtedy, gdy nie będziemy w zasięgu sieci Wi-Fi. 
Z uwagi na to, że starsze osoby często mają prob-
lemy z widzeniem z bliska, warto kupić tablet z jak 

największym ekranem. Tablet powinien mieć około 10 cali i silne 
podświetlenie ekranu, dodatkowo wpływające na widoczność 
poszczególnych elementów. Dzisiejsze tablety są wyposażane 
w bardzo cienkie ramki, które będą problemem dla starszej 
osoby, gdyż trudno będzie złapać taki sprzęt w dłonie. Nasza 
rekomendacja to tablet marki Lenovo Yoga Tab 3 10” – jego 
główne zalety to m.in.: obrotowa kamera 8MP, dochodzący do 
18 godzin czas działania baterii bez potrzeby ładowania, popu-
larny system operacyjny Android, konstrukcja umożliwiająca 
korzystanie na różne sposoby: tablet można położyć, postawić, 
trzymać w dłoni i powiesić. 

Telefon MAXCOM Comfort MM721
cena katalogowa: 279,00 zł

Ciśnieniomierz BEURER BM44, cena katalogowa: 186,00 zł Robot odkurzający iRobot Roomba 696, cena katalogowa: 2399,00 zł

Tablet Lenovo Yoga Tab 3 10” (X50L) 16 GB LTE, średnia cena: 1149,00 zł  (według Ceneo.pl) 
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Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Adam (Dawid Ogrodnik), na 
co dzień pracujący za granicą, 
w Wigilię Bożego Narodzenia 
odwiedza swój rodzinny dom 
na polskiej prowincji. 
Z początku ukrywa prawdziwy 
powód tej nieoczekiwanej wizy-
ty, ale wkrótce zaczyna wpro-
wadzać kolejnych krewnych 
w swoje plany. Szczególną rolę 
do odegrania w  intrydze ma 
jego ojciec (Arkadiusz Jakubik), 
brat (Tomasz Ziętek), z którym 
Adam jest w konflikcie oraz sio-
stra (Maria Dębska) z mężem 
(Tomasz Schuchardt). Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdy świąteczny gość oznajmia, że 
zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie 
z polską tradycją, na stole poja-
wia się alkohol. Nikt z rodziny 
nie spodziewa się, jak wielki 
wpływ na życie ich wszystkich 
będą miały dalsze wydarzenia 
tej wigilijnej nocy.
Premiera kinowa: 24 listopada 
2017 r.

Co wiecie o swoich dziadkach?  
Jest to kontynuacja przebojo-
wej komedii „Tata kontra tata” 

z 2015 roku. Tym razem ojciec 
Dusty (Mark Wahlberg) i ojczym 
Brad (Will Ferrell) łączą siły, by 
pokazać swoim dzieciom, czym 
są perfekcyjne święta Bożego 
Narodzenia. Szybko jednak ich 
nowo powstała przyjaźń zostaje 
poddana testowi, kiedy w odwie-
dziny przyjeżdżają ich ojcowie: 
oldshoolowy ojciec Dusty’ego, 
dziadek w  typie macho (Mel 
Gibson) oraz ojciec Brada – prze-
wrażliwiony, uczuciowy i ciepły, 
typowy dziadek z dawnych cza-
sów (John Lithgow). Te święta 
będą całkowitym chaosem…

Premiera kinowa:  
1 grudnia 2017 r. 

Pomniejszenie  
Film pokazuje, co może się stać 
z ludźmi i światem, kiedy nor-
wescy naukowcy – próbując 
znaleźć rozwiązanie problemu 
przeludnienia – odkrywają 
sposób na zmniejszenie ludzi 
do wysokości zaledwie 5 cali. 
Proponują też trwający 200 lat 
program przekształcenia rze-
czywistości z wielkiej w małą. 
Ludzie szybko orientują się, jak 

wygodniejsze i zamożniejsze życie 
mogą wieść w zminiaturyzowa-
nym świecie. Obietnica lepszego 
życia kusi także niewyróżniają-
cego się niczym Paula Safranka 
(Matt Damon) oraz jego żonę 
Audrey (Kristen Wiig). Oboje de-
cydują się na życie w mniejszym 
rozmiarze i mniejszym świecie. 
Ta decyzja zmienia ich życie na 
zawsze. Reżyserem tego filmu 
jest Alexandra Payne’a, laureata 
Oscara za scenariusz do filmu 

„Bezdroża” (oraz nominacji re-
żyserskiej za ten sam film). 
Premiera kinowa: 12 stycznia 
2018 r.

Zapowiedzi  
najciekawszych premier kinowych

List do M. 3  
Bohaterowie przeboju kinowe-
go Listy do M. i Listy do M. 2 
powracają! Listy do M. 3 to ko-
media romantyczno-świąteczna, 
której akcja dzieje się w dniu Wi-
gilii Świąt Bożego Narodzenia. 
Do obsady dołączyli: Magdalena 
Różczka, Borys Szyc, Danuta 
Stenka, Iza Kuna, Filip Pławiak, 
Katarzyna Zawadzka, Andrzej 

Grabowski, Zbigniew Zama-
chowski, Stanisława Celińska, 
Marcin Kwaśny i Grażyna Sza-
połowska. Na ekranie zobaczy-
my ponownie m.in. Wojciecha 
Malajkata, Agnieszkę Dygant, 
Piotra Adamczyka oraz Tomasza 
Karolaka jako niegrzecznego Mi-
kołaja Mela. Reżyserem filmu jest 
Tomasz Konecki, twórca takich 
hitów jak Lejdis i Testosteron. 

Listy do M. 3 trafi do kin w całej 
Polsce już 10 listopada tego roku.  
Premiera kinowa: 10 listopada 
2017 r.

Na karuzeli życia  
Zdobywca 137 nagród filmo-
wych, w tym czterech statuetek 
Oscara, mistrz kina Woody Allen 
powraca na ekrany w doboro-
wym towarzystwie gwiazd Hol-
lywood. Tym razem do udziału 
w swoim 47. projekcie  geniusz 
komedii zaprosił takie sławy, jak: 
Justin Timberlake, Kate Winslet, 
James Belushi, Juno Temple, Max 
Casella, Steve Schirripa i Tony 
Sirico. Szczegóły fabuły filmu, 
tradycyjnie dla Allena, pozosta-
ją nieznane. Wiadomo tylko, że 
akcja „Wonder Wheel” (taką na-
zwę nosi słynny diabelski młyn 
i  główna atrakcja turystyczna 
na Brooklynie) rozgrywać się 
będzie na nowojorskim Coney 
Island w  latach 50. XX wieku. 
Film zaś opowie pełną emocji 
historię o  miłości, niewierno-
ści, gangsterach, zdradzonych 
kochankach i  autentycznych 
osobach, które przeszły do hi-
storii Ameryki.
Premiera kinowa: 1 grudnia 
2017 r.

Cicha noc  
Film ten zdobył w tym roku Złote 
Lwy dla najlepszego polskiego 
filmu na 42. Festiwalu Polskich 

Fot.: kadry z filmu „Cicha noc”

Fot.: kadry z filmu „Co wiecie o swoich dziadkach?”




