
Dlaczego kobiety tracą   
na reformie emerytalnej?

FITNESS DLA SENIORÓW

ZAGRANICZNE WOJAŻE 
na kieszeń emeryta

BEZPIECZNA UMOWA 
RENTY DOŻYWOTNIEJ

Poradnik dla osób cieszących się życiem 
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Wiosna to czas, gdy pogoda 
oraz lepsze samopoczucie 

sprawiają, że łatwiej zmobilizo-
wać się do ruchu. Ruch to zdro-
wie, także psychiczne. Dlatego 
zachęcamy Państwa do bycia 
bardziej FIT – o sportach, które 
może uprawiać Senior nie tyl-
ko wiosną przeczytają Państwo 
w  artykule „Fitness dla senio-
rów”.  A gdy już zadbamy o na-
szą kondycję fizyczną, to warto 
ją wykorzystać np. udając się na 

wycieczkę zagraniczną – dostęp-
ność tanich połączeń lotniczych 
do wielu atrakcyjnych miast po-
zwoli Państwu zaplanować taki 
wyjazd nawet przy skromnym 
budżecie.  Tradycyjnie już w tym 
numerze znajdą Państwo także 
porady prawne, przepis z tradycją, 
zapowiedzi kinowe oraz wywiad 
z Panem Wojciechem, klientem 
Funduszu Hipotecznego DOM.  
Dla tych co kochają krzyżówki 
też coś przygotowaliśmy.
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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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Co słychać w Funduszu?
Fundusz Hipoteczny DOM już 
od 2010 roku wysyła swoim 
Klientom upominki świąteczne, 
a od 2011 roku organizuje także 
spotkania wigilijne w najwięk-
szych polskich miastach. W tym 
roku takie spotkania udało nam 
się zorganizować w  Warsza-
wie (6 grudnia w restauracji 
Corso), Gdańsku (7 grudnia 
w restauracji Hacjenda) oraz 
we Wrocławiu (8 grudnia w ho-
telu Vega). Ogółem w tym roku 
nasze zaproszenie przyjęło po-
nad 50 seniorów, którzy miło 
spędzili czas przy tradycyjnych 
świątecznych potrawach, w to-

Nowi Eksperci  Funduszu
W ostatnich miesiącach do 
grona ekspertów Funduszu 
Hipotecznego DOM dołączyły 
dwie nowe osoby.  Na terenie 
Wielkopolski oraz Pomorza 
Zachodniego Fundusz 
reprezentuje pani Sylwia 
Sarbinowska, a na obszarze 
województw pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego 
i kujawsko-pomorskiego nasz 
zespół wzmocniła pani Dag-
mara Aleksandrowicz. Nowi 
Eksperci  Funduszu mają 
wieloletnie doświadczenie 
z obszarów finansów, rynku 
nieruchomości i prawa. 

W 2018 roku Fundusz Hipo-
teczny DOM będzie obchodził 
swoje 10. urodziny – jesteśmy 
najstarszą i największą instytu-
cją w Polsce świadczącą usłu-
gę renty dożywotniej dla osób 
w wieku powyżej 60 lat, a na-
szą najlepszą reklamą jest duże 
grono zadowolonych Klientów, 
którzy polecają to rozwiąza-
nie także innym Seniorom. 
W styczniu wystartowała na-
sza nowa kampania reklamowa, 
która trwała do końca lutego. 
Po raz kolejny zdecydowali-
śmy, by bohaterami reklam byli 
prawdziwi Klienci Funduszu, 

DODATKOWY NUMER 
INFOLINII

Pod koniec ubiegłego roku 
uruchomiliśmy dodatkowy 
numer telefoniczny na 
naszą infolinię: 530 000 344 
– jest on dedykowany 
osobom dzwoniącym z sieci 
komórkowych. 

Oczywiście nadal 
jesteśmy dostępni pod 
dotychczasowymi numerami: 
801 005 801 
oraz (+48) 22 100 50 00.  
Przypominamy też, że nasza 
infolinia pracuje w dni robocze 
w godzinach 9:00–17:00.  

warzystwie pracowników Fun-
duszu. Wielu Seniorów w bez-
pośrednich rozmowach z nami 
podkreślało, jak ważna jest dla 
nich ta możliwość wyjścia do 
restauracji, spotkania się i po-
rozmawiania z innymi osobami 
w miłej, odświętnej atmosferze.  
Do wszystkich Klientów Fun-
duszu, którzy nie mogli wziąć 
udziału w tych spotkaniach tra-
fiły zaś upominki świąteczne. 
Mamy nadzieję, że te cykliczne 
inicjatywy Funduszu wnoszą 
odrobinę radość i  optymizmu 
w życie naszych Klientów.

którzy szczerze opowiadają 
o  swoich doświadczeniach. 
Jednym z bohaterów kampa-

Spotkania świąteczne i upominki

Kampania reklamowa 
Funduszu

nii jest Pan Wojciech, z którym 
przeprowadziliśmy wywiad – 
do przeczytania na str. 16-17. 
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Gimnastyka dla seniorów, to 
świetna propozycja na utrzy-
manie ciała w dobrej kondycji 
oraz zdrowiu. Ćwiczenia zwięk-
szają ruchomość stawów oraz 
wzmacniają mięśnie i pomagają 
zapobiegać bólom kręgosłupa. 
Program zajęć dostosowany 
jest do ruchowych możliwości 
uczestników, i jest tak ułożony, 
aby do minimum zmniejszyć 
ryzyko urazów oraz kontuzji. 
Ćwiczenia gimnastyczne 50+ 
poprawiają kondycję oraz wy-
trzymałość, wpływając pozytyw-
nie na samopoczucie. Są dobrą 
receptą na zdrowie i czerpanie 
radości z życia. 

Wielu seniorów w wieku 65 i wię-
cej lat spędza ok. 10 lub więcej 
godzin dziennie siedząc albo 
leżąc, co powoduje, iż są naj-
bardziej osiadłą grupą wiekową. 
Starsze osoby płacą wysoką cenę 
za swoją bezczynność – większą 
skłonnością do upadków, oty-
łości oraz chorób serca i przed-
wczesnej śmierci w stosunku do 
ogólnej, bardziej aktywnej po-
pulacji. Zmiany w przemianach 
hormonów, w gęstości kości oraz 

Fitness dla seniora

masy mięśniowej oznaczają, że 
wytrzymałość i wydajność spada 
z wiekiem, co nie znaczy, że nie 
można czerpać korzyści z aktyw-
ności fizycznej. Najważniejsze 
jest, to, aby wyznaczać sobie 
cele, które są odpowiednie do 
wieku. Siedzący tryb życia wy-
wiera większe piętno na spor-
towe umiejętności seniora niż 
biologiczne starzenie.
Ćwiczenia fizyczne, które są 
uprawiane przez seniora:
•	 Pomagają	utrzymać	wagę	

lub	schudnąć.	Ponieważ 
naturalny metabolizm 
spowalnia się wraz 
z wiekiem, utrzymanie 
prawidłowej masy ciała jest 
prawdziwym wyzwaniem. 
Ćwiczenia fizyczne 
pomagają zwiększyć 
metabolizm oraz budują 
masę mięśniową. Ćwicząc 
spala się więcej kalorii.

•	 Zmniejszają	wpływ	
choroby	oraz	chorób	
przewlekłych.	Osoby, 
które korzystają z ćwiczeń 
poprawiają funkcjonowanie 
układu odpornościowego 
i trawiennego oraz mają 

lepsze ciśnienie krwi, 
gęstość kości oraz wykazują 
mniejsze ryzyko choroby 
Alzheimera, cukrzycy, 
otyłości, choroby serca, 
osteoporozy oraz niektórych 
nowotworów. 

•	 Zwiększają	mobilność,	
elastyczność	oraz	
równowagę.	Ćwiczenie 
poprawiają wytrzymałość, 
postawę, równowagę, 
koordynację i zmniejszają 
ryzyko upadków. Trening 
siłowy pomaga złagodzić 
objawy przewlekłych 
chorób, takich jak np. 
zapalenie stawów.

Wiosna to dobry moment, by 
pomyśleć o poprawieniu włas-
nej kondycji fizycznej – dłuż-
szy dzień, wyższe temperatury, 
więcej słońca to czynniki, które 
sprzyjają podejmowaniu więk-
szej aktywności fizycznej, także 
na świeżym powietrzu. Spośród 
różnego typu zajęć grupowych 
dla seniorów dostępnych w klu-
bach fitness warto rozważyć na-
stępujące rodzaje: 

 

ZDROWIE SENIORA

Aktywność fizyczna to jeden z najważniejszych czynników,  decydujących o  zdrowiu. Systematyczne ćwiczenia fizyczne 
pozwalają opóźnić starzenie się organizmu oraz gwarantują utrzymanie siły mięśni, a także elastyczności stawów. Wysiłek 
fizyczny zapobiega albo likwiduje bóle kręgosłupa, prowadząc do zwiększenia gęstości masy kostnej i wzmacniając serce. 
Inną zaletą aktywności fizycznej jest poprawa stanu psychofizycznego oraz większa pewność siebie. Można mieć powyżej 
70 lat i być wciąż aktywnym, pełnym energii oraz wigoru!

SPINNING (znany też jako „indoor cycling”) to zajęcia 
grupowe na rowerach stacjonarnych – ale nieco innych 
niż te domowe albo z siłowni. Rowery do spinningu są 
wzorowane na kolarskich – miały bowiem służyć spor-
towcom do treningów poza sezonem. Zaletą spinningu 
jest to, że w przeciwieństwie do jazdy na rowerze, nie 
musisz z niego rezygnować w okresie jesienno-zimowym. 
Dziś spinning proponuje wiele klubów fitness. Spinning 
to zajęcia o charakterze wytrzymałościowym. Muzyka 
– odpowiednio dobrana przez instruktora – narzuca 
tempo jazdy. Wiąże się ono z ukształtowaniem terenu 

JOGA to zajęcia relaksacyjno-ruchowe dostosowane do 
możliwości uczestników, które łagodzą i zapobiegają bólom 
kręgosłupa, wzmacniają i usprawniają ciało, poprawiają 
funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia. Do tych 
zajęć nie trzeba mieć żadnego przygotowania, świetnej 
kondycji ani wyglądu modelki. Zajęcia są prowadzone 
w spokojnym rytmie z uwzględnieniem zmian, jakie za-
chodzą u osób powyżej 50. roku życia. Joga dla seniorów 

pozwala niwelować problemy złotego wieku, takie jak bóle 
głowy, kręgosłupa, kłopoty z zasypianiem, wchodzeniem 
po schodach. Dzięki nim uczestnicy lepiej czują swoje 
ciało, kontrolują ruchy, a także nabierają dystansu do 
otaczającego ich świata w sensie psychicznym. Wbrew 
pozorom osoby starsze bardzo dobrze radzą sobie na 
zajęciach, starają się wykonywać ćwiczenia jak najlepiej 
pod okiem doświadczonych trenerów. 

– są odcinki, gdy pojeździsz po płaskiej nawierzchni, 
oraz takie, gdy będziesz pedałować z góry i pod górę. 
Spinning korzystnie wpływa na układ oddechowo-
-krążeniowy. Regularne treningi poprawiają kondycję 
fizyczną i wzmacniają odporność organizmu. Pomagają 
także rozprawić się z cellulitem i rozstępami. Podczas 
jazdy intensywnie pracują nogi, brzuch, biodra i  po-
śladki – ukrwienie tych partii ciała sprawia, że skóra 
staje się jędrniejsza i elastyczniejsza. Dzięki ćwiczeniom 
wzmocnisz mięśnie, ale także zrzucisz zbędne kilogramy 
i harmonijnie wymodelujesz sylwetkę. 
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Przepis z tradycją

Blok czekoladowy jak dawniej
Któż nie pamięta wyśmienitych bloków czekoladowych, które kiedyś można było kupić w każdej 
cukierni? Ten smak z młodości możecie Państwo teraz łatwo sobie przypomnieć z pomocą tego 
prostego przepisu, który nadesłał nasz czytelnik, pan Marcin z Sandomierza.

Przygotowanie:
•	 Masło rozpuścić w garnku, najlepiej w kąpieli wodnej, dodać cukier (cukier puder lepiej i szybciej 

się rozpuści). Po połączeniu masła i cukru dodać kakao lub czekoladę i mieszać aż do całkowite-
go połączenia. Stopniowo dodawać tłuste mleko, a na koniec dodawać powoli mleko w proszku 
ciągle mieszając. Należy dodać taką ilość mleka w proszku, by masa solidnie zgęstniała. Całość 
powinna dokładnie się połączyć (jeżeli zależy nam na czasie można zamiast kąpieli wodnej robić 
to na palniku, aż do momentu powstania bąbelków).

•	 Do lekko przestudzonej masy dodać herbatniki i dowolne bakalie. Całość wymieszać i przelać 
do formy wyłożonej folią aluminiową lub spożywczą. Po przestudzeniu włożyć do lodówki na 
kilka godzin.

Składniki:
•	 Masło: 1 kostka (200-250 g) o zawartości 83% 

tłuszczu;
•	 Cukier:  ½–1 szklanki (może być także cukier 

puder), ilość zależy od tego, jak słodki blok 
chcemy uzyskać;

•	 Mleko lub woda: ½ szklanki, najlepiej tłustego 
mleka;

•	 Kakao lub gorzka czekolada 70%: 2–3 czubate 
łyżki stołowe kakao lub tabliczka czekolady;

•	 Mleko w proszku: 400 g;
•	 Herbatniki i bakalie (orzechy, migdały) – 

opcjonalnie, według preferencji.

AQUA AEROBIK to gimnastyka, która przeprowadzana 
jest w wodzie. Jest to jedna z lepszych form aktywności 
proponowanych seniorom. Z  zajęć na basenie mogą 
korzystać osoby, które wcześniej nie uprawiały sportu, 
mają problem z układem ruchu, np. cierpią na osteopo-
rozę czy artretyzm. Gimnastyka w wodzie sprawia, że 
wykonywanie ruchów jest o wiele łatwiejsze. Ćwiczenia 

Co raz więcej klubów fitness w Polsce ma w swojej ofercie specjalne zajęcia dedykowane dla osób starszych. Taka 
gimnastyka prowadzona jest w odpowiednim tempie, zawsze dostosowana do możliwości ćwiczących. Zajęcia fitness 
dla seniorów mają na celu przede wszystkim: zwiększenie sprawności aparatu ruchowego, poprawę równowagi, 
nadanie odpowiedniej siły mięśniom do wykonywania codziennych czynności życiowych i poprawę samopoczucia. 
Dlatego też zachęcamy naszych czytelników do większej aktywności fizycznej tej wiosny!

STRETCHING to ogólne określenie tzw. ćwiczeń rozcią-
gających, których podstawowym celem jest zwiększanie 
elastyczności i swobody ruchu. Standardowo zalecane 
są wszystkim osobom, jako uzupełnienie treningów 
sportowych, ponieważ zwiększa elastyczność mięśni, 
ruchomość stawów, poprawia krążenie, co zmniejsza 
ryzyko wystąpienia zakwasów. Może zawierać elementy 

jogi. Ćwiczenia rozciągające należy wykonywać dokład-
nie i powoli. Należy unikać gwałtownych i szarpanych 
ruchów, które mogą przynieść więcej szkód niż pożytku. 
Zajęcia stretchingowe polecane są szczególnie dla osób 
prowadzących siedzący tryb życia i uskarżających się na 
niską ruchomość stawów. Nie są to jednak zajęcia, dzięki 
którym zgubimy nadprogramowe kilogramy. 

w basenie nie obciążają stawów i kręgosłupa. Co więcej, 
są też o wiele efektywniejsze, ponieważ woda stawia opór 
zmuszając mięśnie do większego wysiłku. Zaletą aqua 
aerobiku dla osób w podeszłym wieku jest również zde-
cydowanie mniejsze ryzyko urazu. Ewentualne kontuzje 
są skutecznie amortyzowane przez wodę. 
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Kobiety tracą na 
reformie emerytalnej

SKUTKI REFORMY EMERYTALNEJ

W ubiegłym miesiącu, pierwszy 
raz po zmianach prawnych, ZUS 
wypłacił świadczenia emery-
talne ponad 42 tys. seniorom, 
z czego 55% stanowiły kobiety. 
Różnica pomiędzy emeryturami 
wypłacanymi kobietom i męż-
czyznom wzrosła z 50 do 80% 
W praktyce oznacza to różnicę 
sięgającą nawet 1260 zł miesięcz-
nie2. – Niestety seniorki zawsze 
otrzymywały niższe emerytury, 
aniżeli seniorzy, co wynika m.in. 
z demografii. Warto jednak pa-
miętać, że różnice w wysokościach 
emerytur były znacznie mniej-
sze. Ich pogłębienie, po reformie, 
sygnalizował zarówno ZUS, jak 
i sam rząd, jeszcze przed wejściem 
nowelizacji w życie. Jest to efekt 
uboczny obniżenia wieku emery-
talnego dla kobiet do 60 lat oraz 
dla mężczyzn do 65. Wydaje się, 
że to tylko kilka lat, jednak do-
prowadza to do skrócenia okresu 
składkowego o pół dekady – wy-
jaśnia Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM, 

najstarszej w  Polsce instytucji 
oferującej rentę dożywotnią.

Zmiany nie wyszły na dobre
Jak podaje Instytut Rozwoju Go-
spodarczego aż 76% Polaków jest 
zdania, że przyszła emerytura nie 
zapewni im pożądanego pozio-
mu życia3. Czy mają rację? Bio-
rąc pod uwagę efekty ostatniej 
reformy emerytalnej trudno się 
z tym założeniem nie zgodzić. 
Dodatkowe programy, takie jak 
zapowiadane „Senior 500+” lub 

„Leki 75+” mogą dawać okazjo-
nalne wsparcie, jednak długo-
falowo – nie podnoszą jakości 
codziennego życia seniorów. – 
Doraźne programy pomocy są do-
brym pomysłem, ponieważ każda 
pomoc jest potrzebna. Trzeba 
jednak pamiętać, że takie dzia-
łania w większości przypadków 
zwalczają jedynie symptomy, ale 
nie rozwiązują przyczyn niskich 
emerytur w Polsce – mówi Robert 
Majkowski, Prezes z Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

– Konieczne jest nie tylko profe-
sjonalne doradztwo Państwa do-
tyczące rozwiązań finansowych 
skierowanych do emerytów. Waż-

ne jest też edukowanie samych 
seniorów w kwestii zarządzania 
domowym budżetem oraz wpro-

wadzenie w życie rozwiązań (cho-
ciażby regulacji dotyczących renty 
dożywotniej), które pozwolą na 
pozyskiwanie dodatkowych przy-
chodów na emeryturze. Dzięki 
temu nie tylko odciążymy budżet 
Państwa, ale także pomożemy se-
niorom w aktywizacji i socjaliza-
cji w gronie rówieśników – dodaje 
Robert Majkowski. 

Problemy finansowe bez zmian 
Z ostatniego badania Funduszu 
Hipotecznego DOM wynika, że 
blisko 80% seniorów zgadza się 
z tezą, iż polscy emeryci mają 
problemy finansowe. Co więcej 

– ponad 30% osób starszych nie 
może liczyć w tej kwestii na ni-
czyją pomoc. W bazie Krajowego 
Rejestru Dłużników znajduje się 
ponad 230 tys. seniorów, a śred-
ni dług emeryta to 12,3 tys. zł. 
Ich łącznie zadłużenie opiewa na 

kwotę 2,87 mld złotych. To bli-
sko o 40% więcej niż w ubiegłym 
roku. Wśród długów seniora są 

zobowiązana wobec banków, lub 
innych instytucji pożyczkowych 
(21%), niezapłacony czynsz oraz 
rachunki za wodę, prąd i  gaz 
(20%), czy zaległe płatności za 
media (13%). Seniorzy coraz 
częściej decydują się na pożyczki 
i kredyty, których nie są w stanie 
spłacić. 

– Z danych wynika, że większy 
problem z  zadłużeniem mają 
seniorki. Jedną z  przyczyn jest 
to, że żyją dłużej niż mężczyźni. 
W wielu przypadkach kobiety zo-
stają same z zadłużeniem, które 
zaciągnęły jeszcze z  współmał-
żonkiem. W dodatku emerytura 
kobiet jest niższa niż mężczyzn, 
co sprawia, że domowy budżet 
samotnej kobiety – znacznie bar-
dziej ograniczony – podkreśla 
Robert Majkowski, Prezes Fun-
duszu Hipotecznego DOM. Kwe-
stia pracy dorywczej zazwyczaj 

jest uniemożliwiona ze względu 
na zły stan zdrowia. Wynajem 
pokoju narusza ograniczoną 

Kilka miesięcy po wejściu w życie reformy emerytalnej możemy dostrzec już pierwsze skutki. Pomimo zapowiadanych 
waloryzacji realna kwota, którą otrzymują emeryci wzrosła maksymalnie o kilkadziesiąt złotych. Wiadomo już, że 
w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, blisko 330 tys., spośród 410 tys. nowouprawnionych osób będzie 
ubiegać się lub już ubiega się o świadczenia1. Tymczasem budżet ma swoje granice, a nierówności w wypłacanych 
świadczeniach pogłębiają się.  O jakich nierównościach mowa? O wysokości emerytury kobiet i mężczyzn. Kto najwięcej 
stracił na reformie emerytalnej? Czy prognozy są optymistyczne? I wreszcie: jak pomóc sobie na emeryturze?

przestrzeń prywatną, dodatkowo 
zmniejsza komfort codziennego 
życia. Dlatego warto, by senior 
spróbował wziąć los w swoje ręce, 
znajdując sposób na wsparcie 
finansowe z zewnątrz.

Kapitał zamrożony 
w mieszkaniu 
Wielu seniorów posiada na 
własność nieruchomość, a jedną 
z form uzyskania dodatkowego, 
regularnego wpływu do senioral-
nego budżetu może być renta do-
żywotnia. To rozwiązanie wciąż 
mało popularne w Polsce, jed-
nak prężnie rozwijające się m.in. 
w Wielkiej Brytanii, czy Stanach 
Zjednoczonych. Na podstawie 
umowy podpisanej między 
seniorem, a  funduszem hipo-
tecznym lub bankiem (w Polsce 
żaden bank nie zdecydował się 
na wprowadzenie odwrócone-
go kredytu hipotecznego, mimo 
że w życie weszła odpowiednia 
ustawa) właściciel mieszkania 
otrzymuje comiesięczne świad-
czenie, w zamian za przekazanie 
prawa własności do nierucho-
mości. - Jak wynika z naszego 
badania opinii, znajomość pro-
duktu renty dożywotniej wśród 
seniorów jest dziś stosunkowo 
duża. O  rozwiązaniu słyszało 
blisko 70% ankietowanych, jed-
nak tylko 5% z nich jest chętna 
lub zainteresowana współpracą. 

- Nie wszyscy seniorzy rozumieją, 
że na rynku działają profesjo-
nalne i rzetelne fundusze hipo-
teczne. W mediach wciąż słyszy 
się o wyłudzeniach i oszustwach, 
co psuje wizerunek całej bran-
ży. Czekamy na odpowiednie 
przepisy i  wciąż postulujemy, 
by Rząd wznowił prace nad ich 
stworzeniem. 1. 

 ht
tp

s:/
/w

ww
.m

on
ey

.pl
/g

os
po

da
rka

/w
iad

om
os

ci/
ar

ty
ku

l/z
us

-e
m

er
ytu

ry
-k

ob
iet

,12
8,0

,23
74

52
8.h

tm
l

2. 
 ht

tp
s:/

/w
ww

.m
on

ey
.pl

/g
os

po
da

rka
/w

iad
om

os
ci/

ar
ty

ku
l/z

us
-e

m
er

ytu
ry

-k
ob

iet
,12

8,0
,23

74
52

8.h
tm

l 
3. 

 Ra
po

rt 
Sy

tu
ac

ja 
na

 ry
nk

u c
on

su
me

r fi
na

nc
e K

on
fer

en
cji

 Pr
ze

ds
ięb

ior
stw

 Fi
na

ns
ow

yc
h o

raz
 In

sty
tu

tu
 Ro

zw
oju

 Go
sp

od
ar

ki



 www.funduszhipoteczny.pl  |  infolinia: 801 005 801

10 11

22

21

10

9 31

1 17 8

24 19

2 6

30

3

29 20

11 15 4

25

23

3 18

5

12

26 16 7 28

14 13 27

Rozwiąż krzyżówkę i rozszyfruj hasło!

Hasło:
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Poziomo 
1 Rosyjski dramatopisarz, którego sztuki do 

dziś są chętnie grane w teatrach na całym 
świecie

2 Ozdobne wypełnienie okna, wykonane 
z kawałków kolorowego szkła

3 Budzący strach i odrazę
4 Enzym wytwarzany przez trzustkę
5 Słynny amerykański iluzjonista znany ze 

swoich widowiskowych pokazów 
6 Specjalność lekarska zajmująca się przygoto-

waniem chorego do operacji i znieczuleniem 
7 Fantastyczna, nieumarła postać występująca 

często w horrorach
8 Popularny teleturniej nadawany od wielu lat 

w stacji TVP2 od 1994
9 Polska organizacja podziemna działająca 

podczas II wojny światowej, której zadaniem 
było organizowanie pomocy dla Żydów

10 Trwający nieprzerwanie, stały, ciągły
11 Amerykański prezydent zastrzelony w Dallas 

w 1963 roku
12 Działania marketingowe firmy mające na 

celu zwiększenie sprzedaży produktów lub 
usług

13 Polski poeta, prozaik i dramaturg, autor 
dramatów „Kartoteka” i „Białe małżeństwo

14 Miasto w województwie lubelskim, nazywa-
ne „perłą renesansu” i „Padwą Północy”

15 Polski naukowiec i polityk, prezydent 
w okresie II RP

16 Rodzaj węża z rodziny dusicieli, zamieszkują-
cy bagna i rzeki Ameryki Południowej

17 Nowy wyraz utworzony w danym języku, 
aby nazwać nieznany wcześniej przedmiot 
czy sytuację 

18 Włoski rewolucjonista, żołnierz i polityk, 
działacz i bojownik o zjednoczenie Włoch 
w XIX wieku

19 Rodzaj niewielkiego lądowego drapieżnego 
ssaka, występuje także w Polsce

20 Francuski malarz, czołowy przedstawiciel 
impresjonizmu

21 Stan przygnębienia, złe samopoczucie, 
apatia, poczucie beznadziejności

22 Jedna z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy
23 Miasto w Maroku i tytuł kultowego melodra-

matu z Bogartem w roli głównej
24 Największy księżyc Saturna i pierwiastek 

z grupy metali przejściowych
25 Tradycyjny ubiór japoński

26 Substancja stosowana w medycynie este-
tycznej do walki ze zmarszczkami

27 Starożytny lekarz grecki uważany za prekur-
sora współczesnej medycyny

28 Kończyna górna

Pionowo 
1 Miasto na Ukrainie, gdzie w 1986 roku 

doszło do katastrofy w elektrowni jądrowej
2 Specjalna formacja policji wojskowej
3 Amerykański fizyk, dyrektor naukowy  Pro-

jektu Manhattan, ojciec bomby atomowej
4 Zawiadomienie o nadejściu przesyłki 

pocztowej, której nie udało się doręczyć 
bezpośrednio

5 Krótkie streszczenie lub podsumowanie
6 Związki chemiczne niezbędne do prawidło-

wego funkcjonowania organizmu żywego
7 Rodzaj gryzonia, którego skórę pokrywają 

szczeciniaste włosy i długie kolce służące do 
obrony

8 Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem 
zaburzeń mowy

9 Pieniądz w postaci monet
10 Imię włoskiego malarza, architekta i wyna-

lazcy z epoki renesansu
11 Coś absolutnie doskonałego
12 Tworzywo sztuczne kojarzone głównie 

z powłoką obecną na patelniach
13 Stolica Kolumbii
14 Rodzaj silnego wiatru, występujący także 

w Polsce
15 Polski dziennikarz i radiowy komentator 

sportowy znany z żywiołowych relacji 
z meczów piłkarskich

16 Zaburzona percepcja barw
17 Dawna nazwa regionu w południowo-

-wschodniej Azji z okresu gdy był on kolonią 
Francji 

18 Forma monarchii pochodzenia mongolskie-
go lub tureckiego

19 Rodzaj dużego, jadowitego pająka
20 Jedno z Wielkich Jezior Afrykańskich
21 Nazwa określająca osobę zajmującą się 

eksploracją jaskiń
22 Zamożne państwo arabskie
23 Kraina historyczna i region w północno-

-zachodniej Francji
24 Mały kawałek, porcja
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przez turystów z całego świata, 
przyciąga swoją bajkową archi-
tekturą, śródziemnomorskim kli-
matem i  pyszną kuchnią.  Na 
główne lotnisko Barcelona-El 
Prat latają zarówno linie Ryanair, 
Wizzair, jak i Norwegian. W sto-
licy walczącej o  niezależność 
Katalonii warto pospacerować 
głównym deptakiem La Rambla, 
odwiedzić średniowieczną dziel-
nicę Barri Gòtic oraz zobaczyć 
słynny, ciągle nieukończony 
kościół Sagrada Familia, a tak-
że magiczny Park Güell – dzieła 
projektanta Antoniego Gaudie-
go. Atrakcją turystyczną jest też 
stara hala targowa La Boque-
ria, gdzie można kupić świeże 
owoce morza oraz zjeść lokalne 
przysmaki. Na amatorów opa-
lania i kąpieli morskich czeka 
też piękna piaszczysta plaża La 
Barceloneta, położona blisko 
centrum miasta. 

EDYNBURG – stolica Szkocji nie 
jest tak znana  jak Londyn, ale 
dzięki sporej emigracji zarobko-

wej Polaków można tam łatwo 
dolecieć, a ciekawych zakątków 
i historycznych atrakcji nie bra-
kuje. Do Edynburga polecimy 
bezpośrednio liniami Ryanair 
oraz easyJet.  Główne atrakcje 
Edynburga to pięknie położo-
ny na skalistym wzgórzu zamek, 
królewski pałac Hollyrood, Ka-
tedra Św. Idziego (St. Giles), sta-
re miasto z uliczką Royal Mile, 
eleganckie kamienice nowego 
miasta z  jego głównym depta-
kiem Princess Street oraz liczne 
muzea. Stolica Szkocji słynie też 
z  dorocznych festiwali teatral-
nych. W Edynburgu można też 
odwiedzić destylarnie klasycznej 
szkockiej whisky.

BUDAPESZT – położona nad 
Dunajem węgierska metropolia 
zachwyca architekturą, łagod-
nym klimatem i  ostrymi sma-
kami węgierskiej kuchni. Do 
węgierskiej stolicy dostaniemy 

Planowanie wyjazdu
Jeśli zależy nam, na jak najniż-
szym koszcie wyjazdu warto go 
zaplanować z dużym wyprzedze-
niem. Dlaczego? Ponieważ ceny 
biletów w  tanich liniach lotni-
czych rosną wraz ze zbliżaniem 
się terminu lotu, a więc najłatwiej 
trafić na okazyjne ceny, gdy do 
wylotu jest jeszcze kilka miesięcy 
czasu.  O znalezienie niedrogiego 
noclegu również łatwiej, gdy nie 
robimy tego na ostatnią chwilę.  
Tanie linie lotnicze, które oferują 
najwięcej ciekawych kierunków 
z polskich lotnisk to: 
•	 Ryanair  

www.ryanair.com
•	 Wizzair  

www.wizzair.com
•	 Norwegian 

www.norwegian.com
•	 easyJet 

www.easyjet.com

Latający Senior
Zagraniczne wojaże  
na kieszeń emeryta

Samoloty irlandzkiego Ryanair 
odlatują aż z 13 polskich lotnisk 
(Warszawa-Chopin, Warszawa 
Modlin, Wrocław, Gdańsk, Po-
znań, Kraków, Katowice, Łódź, 
Bydgoszcz, Lublin, Olsztyn, Rze-
szów i Szczecin).  Konkurencyjny 
przewoźnik Wizzair lata z 8 miast: 
Warszawa-Chopin, Wrocław, Po-
znań, Katowice, Gdańsk, Olsztyn, 
Lublin, Szczecin. Norweskie ta-
nie linie Norwegian oferują loty 
z Warszawy, Krakowa, Gdańska 
i Szczecina, a brytyjskie linie easy-
Jet – tylko z Krakowa i Lublina.  
Tanie noclegi można znaleźć 
z  pomocą strony internetowej 
Booking.com (www.booking.com) 

– są tam głównie oferty hoteli i ho-
steli różnej kategorii, wystarczy 
wpisać nazwę miasta do którego 
się wybieramy, by wyświetliła się 
lista ofert. Natomiast na stronie 
Airbnb (www.airbnb.com) można 
znaleźć atrakcyjne oferty apar-

tamentów i pokoi w prywatnych 
mieszkaniach, a więc przy okazji 
poznać także styl życia miesz-
kańców odwiedzanego miasta 
czy kraju. 

Dokąd polecieć?
Tanie linie lotnicze oferują obec-
nie po kilkadziesiąt różnych kie-
runków do niemal wszystkich 
krajów Europy. W sezonie letnim 
linie lotnicze tradycyjnie do swo-
jej oferty dodają także typowo 
wakacyjne kierunki, jak np. gre-
ckie czy hiszpańskie wyspy. Tak 
więc jest w czym wybierać i każ-
dy z pewnością znajdzie miejsce, 
która spełni jego oczekiwania.  
Nasze rekomendacje to cztery 
zupełnie różne kierunki, które 
sprawdzą się o każdej porze roku:

BARCELONA to od wielu już 
lat jedna z najpopularniejszych 
destynacji w Europie, oblegana 

Zagraniczne wojaże w dzisiejszych czasach wcale nie muszą być bardzo kosztowne 
czy męczące. Istnieje wiele sposobów, jak zaplanować wyjazd tak, by koszty nie były 
zbyt wysokie, a podróż – uciążliwa. Wybór ciekawych miejsc, do których można się 
łatwo i szybko dostać samolotem jest coraz większy. Do wielu atrakcyjnych zakątków 
Europy można wyskoczyć na kilka dni już za kilkaset złotych.

Edynburg, widok na wzgórze zamkowe

Barcelona, Park Güell 
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się liniami Wizzair oraz LOT.  
Wybudowanie pierwszego sta-
łego mostu na Dunaju w 1849 
roku doprowadziło do połącze-
nia samodzielnych wcześniej 
miast Buda i Peszt znajdujących 
się na przeciwległych brzegach 
Dunaju. Co warto zobaczyć? Za-
mek Królewski w Budzie, Most 
Łańcuchowy oraz Most Wolno-
ści, wzgórze Gellerta, najstarszą 
na kontynencie linię metra M1,  
handlowy deptak Vaci Utca 
oraz przepiękny park na Wy-
spie Małgorzaty.  Symbolem 
Budapesztu jest niewątpliwie 
przepiękny neogotycki budy-
nek parlamentu, którego główna 
fasada skierowana jest w stronę 
Dunaju. Odwiedzając Budapeszt 
koniecznie trzeba też zajrzeć do 
jednej z licznych leczniczych łaź-
ni tureckich, np. Rudas, Gellerta 
lub Széchenyiego.

PORTO – drugie największe 
miasto Portugalii wcale nie 
ustępuje stołecznej Lizbonie 
pod względem ilości atrakcji. 

Przepięknie utrzymana starów-
ka z kolorowymi kamienicami, 
zachwycające mosty nad rzeką 
Duero i wytwórnie wina, gdzie 
można degustować wspaniałe 
lokalne wina porto to niewąt-
pliwe główne atrakcje tego miej-
sca.  Lot do Porto trwa około 
3,5 godziny, a  bezpośrednio 

dostaniemy się tam liniami 
Ryanair i Wizzair. Warto zoba-
czyć zabytkowy dworzec São 
Bento, przejechać się starym 
tramwajem, pospacerować po 
starej dzielnicy Ribeira, zobaczyć 
średniowieczną katedrę Sé oraz 
skosztować miejscowych ciastek, 
w którejś z licznych cukierni. 

Budapeszt, Most Łańcuchowy na Dunaju

Porto, widok na stare miasto

Bezpieczna umowa  
o dożywocie

PORADA PRAWNA

Co do zasady, Nabywca powi-
nien przyjąć Dożywotnika jako 
domownika, dostarczać mu 
wyżywienia, ubrania, mieszka-
nia, światła i  opału, zapewnić 
mu odpowiednią pomoc i  pie-
lęgnowanie w  chorobie oraz 
sprawić mu własnym kosztem 
pogrzeb odpowiadający zwycza-
jom miejscowym. Strony umo-
wy mogą jednak postanowić, że 
utrzymanie będzie polegało na 
wypłacaniu co miesiąc, aż do 
śmierci Dożywotnika, pewnej 
kwoty pieniężnej, kompensującej 
ww. obowiązki. Mogą również 
umówić się, że Dożywotnik bę-
dzie miał prawo, aż do śmierci, 
mieszkać w zbywanej nierucho-
mości (lokalu czy domu).

Zawierając umowę o dożywo-
cie należy bardzo precyzyjnie 
ustalić treść umowy, tj. wskazać 
jakie obowiązki będą ciążyły na 
Nabywcy oraz do czego ewen-
tualnie będzie zobowiązany 
Dożywotnik, tak aby w  przy-
szłości uniknąć niepotrzebnych 
nieporozumień i rozczarowań. 
Jeżeli do treści umowy o doży-
wocie należy wypłacanie Do-

żywotnikowi comiesięcznych 
świadczeń w pieniądzu warto 
zadbać, aby Nabywca poddał się 
egzekucji w trybie art. 777 §1 
kodeksu postępowania cywil-
nego co do zapłaty tych kwot. 
W praktyce oznacza to, że jeśli 
Nabywca spóźni się z wypłatą 
świadczenia, chociażby o jeden 
dzień, Dożywotnik może wy-
stąpić do sądu o nadanie aktowi 
notarialnemu tzw. klauzuli wy-
konalności (zgodnie z przepi-
sami sąd nadaje taką klauzulę 
niezwłocznie, nie później niż 
w  terminie 3 dni), po czym 
zwraca się bezpośrednio do 
komornika, aby ten wyegze-
kwował należne mu pieniądze. 
W ten sposób można uniknąć 
długotrwałego i kosztownego 
procesu. 

Warto również dopilnować, aby 
notariusz w akcie notarialnym 
obejmującym umowę o  doży-
wocie złożył wniosek o  wpis 
prawa dożywocia względnie 
ustanowionej w tym akcie słu-
żebności osobistej mieszkania 
do działu III księgi wieczystej 
prowadzonej dla przedmiotowej 

nieruchomości. Zwiększa to 
ochronę prawną Dożywotnika.

Podpisując umowę o dożywocie, 
koniecznie powinniśmy zwery-
fikować podmiot, na który prze-
nosimy prawo własności domu 
lub mieszkania. W końcu nowy 
właściciel będzie zobowiązany 
do zapewnienia Dożywotnikowi 
dożywotniego utrzymania. War-
to więc upewnić się czy Nabywca 
ma odpowiednie zaplecze finan-
sowe, jaką ma renomę i jak długo 
jest już na rynku. 

Treść umowy o dożywocie przy-
gotowuje notariusz, na które-
go ustawa prawo o  notariacie 
nakłada obowiązek zabezpie-
czenia słusznego interesu obu 
stron transakcji. Nie ma jednak 
przeszkód, aby projekt umowy 
o dożywocie, przygotowany przez 
notariusza skonsultować z  wy-
branym przez siebie doradcą, np. 
radcą prawnym, adwokatem lub 
doradcą podatkowym, który wy-
jaśni ewentualne konsekwencje 
prawne i podatkowe zawieranej 
umowy.

Z umowy o dożywocie korzysta coraz większa rzesza Seniorów. Istotą tej umowy jest przeniesienie prawa własności 
nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela (Dożywotnika) na rzecz innej osoby (Nabywcy), w zamian za 
dożywotnie utrzymanie. 
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Życie Seniora: Panie Wojciechu, 
proszę zdradzić naszym czytel-
nikom, co było głównym powo-
dem, dla którego zdecydował 
się Pan zawrzeć umowę z Fun-
duszem Hipotecznym DOM?
Wyciekające pieniądze – dosłow-
nie! Żona jest na emeryturze, ja 
od kilku lat na rencie, więc na-
sze dochody nie są zbyt wysokie, 
a różne wydatki rosną. Mam sta-

ry samochód, na szczęście się nie 
psuje, ale już koszt ubezpieczenia 
to poważny wydatek, który cięż-
ko zmieścić w miesięcznym bu-
dżecie. Podobnie jest, gdy muszę 
wykupić leki w aptece – suma 
na rachunku potrafi przyprawić 
o zawrót głowy. 

ŻS: A jak w ogóle dowiedział 
się Pan o Funduszu i jego pro-
pozycji dla Seniorów?
Największym źródłem informa-
cji jest dla mnie internet, a więc 
szukałem w wyszukiwarce Go-
ogle informacji na temat hasła 

„hipoteka odwrócona” i  w  ten 
sposób jakieś 2 lata temu tra-
fiłem na Fundusz. Nie poprze-
stałem jednak na zapoznaniu 
się ze samą stroną internetową 
Funduszu, ale szukałem także 
niezależnych opinii, artykułów 

prasowych, sprawdzałem też no-
towania Funduszu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Tro-
chę czasu mi zajęło to przeświet-
lanie Funduszu zanim w końcu 
zdecydowałem się na nawiązanie 
bezpośredniego kontaktu. 

ŻS: Rzeczywiście obserwujemy 
już od jakiegoś czasu, że coraz 
więcej Seniorów trafia do nas 

za pośrednictwem internetu. 
A  co spowodowało, że zaczął 
Pan w ogóle korzystać z kom-
putera i internetu?
Do komputera przekonałem się 
już ładnych parę lat temu, gdy 
prowadziłem jeszcze działalność 
gospodarczą i  musiałem rozli-

czać się z fiskusem. Prowadzenie 
Książki Przychodów i Rozchodów 
nie jest jakąś wielką filozofią, więc 
uznałem, że wydawanie pienię-
dzy na księgową nie ma sensu 
i zacząłem robić to sam z pomo-
cą programu komputerowego. 
Później zainteresowałem się też 
internetem, bo można tam łatwo 
i szybko znaleźć dowolną infor-
mację, nie ruszając się z domu. 

ŻS: Jest Pan również aktywnym 
użytkownikiem Facebooka – co 
Pan myśli o opiniach i wypowie-
dziach, które się tam pojawiają 
w kontekście renty dożywotniej?
Myślę, że na Facebooku ludzie 
mają tendencję do wypowiada-
nia się na każdy temat bez wzglę-

du na to, czy cokolwiek o tym 
wiedzą. Można też trafić tam na 
wiele toksycznych osób. Renta 
dożywotnia nie jest prostą usługą, 
trzeba poświęcić trochę czasu, by 
zgłębić mechanizm działania tej 
oferty, więc staram się czasem 
dyskutować z  osobami, które 
pochopnie wyrażają na Facebo-
oku swoje zdanie na ten temat. 
Niestety jeszcze się nie zdarzyło, 
żeby ktoś odpowiedział na moje 
rzeczowe uwagi. 

ŻS: Wróćmy jednak do Pana 
drogi od natrafienia na infor-
macje o Funduszu w internecie 
do zawarcia umowy. Jakie były 
kolejne etapy tego procesu?
Na początku ubiegłego roku za-
cząłem wspominać żonie o od-
wróconej hipotece, podrzucać jej 
różne artykuły i po jakimś czasie 
oboje zdecydowaliśmy, że to bę-
dzie dla nas dobre rozwiązanie. 
Skorzystałem ze strony inter-
netowej Funduszu, na której 
zamówiłem połączenie z infolinią. 
Nie minęło dosłownie 10 sekund, 
a już zadzwoniła miła pani, z któ-
rej pomocą wypełniłem ankietę. 
Na podstawie tej ankiety Fundusz 
przygotował dla nas indywidu-
alną prognozę renty. Później to 
już wszystko potoczyło się dość 
szybko. Skontaktowała się z nami 
pani Agata, ekspertka Funduszu 
Hipotecznego DOM – wszystko 
nam dokładnie wytłumaczyła, 
odpowiedziała na pytania. Mu-
szę w  tym miejscu dodać, że 
pani Ekspert zasługuje na swój 
tytuł – jest kompetentna, słow-
na, doskonale poinformowana 
i świetnie poprowadziła sprawę 
naszej umowy, pomogła w  ze-
braniu wszystkich dokumentów. 
Od momentu skontaktowania 

się z Funduszem do podpisania 
umowy minęły 2 miesiące. 

ŻS: Jak Pan ocenia umowę no-
tarialną – czy wszystko było 
zrozumiałe?
Tą umowę czytałem może dwa 
albo trzy razy i nie znalazłem 
tam zapisów, które byłyby dla 
mnie niejasne. Treść umowy no-
tarialnej jest napisana ludzkim 
językiem, więc nawet ja – średnio 

zaawansowany inteligent – by-
łem w stanie ją zrozumieć. 

ŻS: Z perspektywy czasu od za-
warcia umowy, co Pan zyskał 
dzięki rencie dożywotniej?
Na pewno dużo spokoju! Dzięki 
rencie dożywotniej mam znaczą-
cą ulgę finansową. Będąc rencistą 
blisko 50% mojego świadczenia 
z ZUS szło na zapłatę czynszu, 
a cały czas rosną koszty wody czy 
ogrzewania. To że po podpisaniu 
umowy Fundusz bierze na siebie 
ryzyko rosnącego kosztu czynszu 
jest według mnie jednym z waż-
nych argumentów przemawiają-
cych za tym rozwiązaniem. Mam 
jeden problem z głowy!

ŻS: Czy ma Pan jeszcze jakieś 
plany, marzenia, które dzięki 
rencie dożywotniej uda się teraz 
zrealizować?
Mam jeszcze mnóstwo planów, 
bo marzenia to raczej są dla 
młodszych. Jak się zrobi cieplej, 
a zdrowie pozwoli, to mam na-
dzieję wrócić jeszcze do prze-
jażdżek rowerowych po Parku 
Szczęśliwickim. Chciałbym też 
odświeżyć trochę nasze miesz-

kanie, a  wiadomo, że wizyta 
w  markecie budowlanym bez 
zabezpieczenia odpowiednich 
środków na koncie nie ma sen-
su. Liczę więc, że w tym roku 
w  końcu uda się posunąć ten 
temat do przodu dzięki rencie 
dożywotniej. 

ŻS: Panie Wojciechu, życzymy 
więc Panu szybkiej realizacji 
wszystkich tych planów i dzię-
kujemy za rozmowę.

Wywiad z Panem Wojciechem oraz wiele innych wywiadów 
z Klientami Funduszu Hipotecznego DOM mogą Państwo 
zobaczyć na naszym kanale na YouTube:

www.youtube.com/user/FunduszHipotecznyDOM

Mam jeszcze 
mnóstwo planów!

Wywiad z panem Wojciechem z Warszawy, 
klientem Funduszu Hipotecznego DOM
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senior przeżyje drugi zawał serca, 
a mimo to odmówi zmiany sty-
lu życia, Juliusz będzie musiał 
znaleźć sposób na to, by wpłynąć 
na jego zachowanie. Lekarstwem 
na bolączki bohatera wydawać 
się będzie przypadkowo pozna-
na, beztroska lekarz weteryna-
rii – Dorota (Anna Smołowik). 
Okaże się jednak, że prawdziwe 
problemy dopiero nadchodzą… 
Premiera: 14 września 2018.

Twórca superhitów „Pitbull” 
i  „Botoks”, Patryk Vega, ude-
rza ponownie! „Kobiety mafii” 

– nowe dzieło jednego z najpo-
pularniejszych współczesnych 
polskich reżyserów, to wnikliwe 
spojrzenie w  głąb Grupy Mo-
kotowskiej, która była jedną 
z największych organizacji prze-
stępczych w Polsce. Tym razem 
jednak ukazane z perspektywy 
kobiet – żon, córek, partnerek 
i  kochanek najgroźniejszych 
ludzi stolicy. W doborowej ob-
sadzie „Kobiet mafii” pierwsze 
skrzypce, w zupełnie zaskaku-
jących rolach, grają aktorki: Ag-
nieszka Dygant, Aleksandra Po-
pławska, Olga Bołądź, Katarzyna 
Warnke i Julia Wieniawa. Partne-
rują im ulubieńcy żeńskiej części 
publiczności: Piotr Stramowski, 
Tomasz Oświeciński i Sebastian 
Fabijański oraz prawdziwe ikony 
dużego ekranu: Bogusław Lin-
da, Olaf Lubaszenko i  Janusz 
Chabior. 
Premiera: 22 lutego 2018.

„Zimna wojna” to nowa propo-
zycja filmowa od nagrodzonego 
Oscarem za „Idę” Pawła Paw-
likowskiego, która przeniesie 

nas do lat 50. i 60. XX wieku, 
stalinowskiej Polski i budzącej 
się do życia Europy. Na tym tle 
rozgrywa się historia wielkiej 
i trudnej miłości  dwojga ludzi, 
którzy nie potrafią być ze sobą 
i  jednocześnie nie mogą bez 
siebie żyć. Jednym z głównym 
bohaterów filmu „Zimna woj-
na” będzie… muzyka, będąca 
połączeniem polskiej muzyki 
ludowej z jazzem i piosenkami 
paryskich barów minionego 
wieku. W rolach głównych zo-
baczymy Joannę Kulig, Tomasza 
Kota,  Agatę Kuleszę oraz Borysa 
Szyca. Paweł Pawlikowski jest 
nie tylko reżyserem, ale także 

– wraz z Januszem Głowackim 
– autorem scenariusza. Zdjęcia 
do filmu realizowane były nie 
tylko w  Polsce, ale również 
Francji i Chorwacji. Obraz jest 
koprodukcją polsko-francusko-

-brytyjską.

Artykuł powstał na podstawie materiałów prasowych dystry-
butora KINO ŚWIAT Sp. z o.o.

„Twarz” to najnowszy film Małgo-
rzaty Szumowskiej, jednej z naj-
ciekawszych polskich reżyserek, 
laureatki wielu międzynarodo-
wych nagród, który niedawno 
nagrodzono Srebrnym Niedź-
wiedziem na festiwalu filmowym 
w Berlinie.  Jest to współczesna 
baśń o człowieku, który stracił 
twarz w wypadku. Po nowator-
skiej operacji wraca do rodzinnej 
miejscowości, ale ludzie nie wie-
dzą, jak go traktować. Staje się 
dla nich kimś obcym. Odtwórcą 
głównej roli w „Twarzy” jest Ma-
teusz Kościukiewicz („Wszystko 

co kocham”, „W imię”, „Matka 
Teresa od kotów”, „Amok”). Fa-
buła filmu zainspirowana jest 
prawdziwymi wydarzeniami, 
które miały miejsce w Polsce – 
budową największego na świecie 
pomnika Chrystusa Króla Pol-
ski w Świebodzinie i pierwszą 
w historii Centrum Onkologii 
w  Gliwicach transplantacją 
twarzy w celu ratowania życia 
pacjenta. Ale to jedynie tło wy-
darzeń. Główny nacisk położony 
jest na stawianie pytań o tożsa-
mość. Kim się jest mając cudzą 
twarz? 
Premiera: 6 kwietnia 2018.

 „Juliusz” to nowa komedia twór-
ców „Planety Singli” – przeboju, 
który obejrzało w kinach blisko 
2 miliony widzów! W roli tytu-
łowej Wojciech Mecwaldowski, 
obok którego zobaczymy Jana 
Peszka, Annę Smołowik, Rafa-
ła Rutkowskiego oraz wielkie 
nazwiska polskiego kina: Jerzy 
Skolimowski, Andrzej Chyra 
i Maciej Stuhr. Tytułowym bo-
haterem jest uporządkowany na-
uczyciel plastyki (Wojciech Me-
cwaldowski), którego głównym 
problemem w życiu jest ojciec 
(Jan Peszek) – nieustająco im-
prezujący artysta-malarz. Kiedy 

Na jaki polski film  
wybrać się w tym roku do kina?
Rok 2018 zapowiada się naprawdę ciekawie pod względem nowych polskich filmów, które trafią na 
ekrany kin. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród polskich premier nie zabraknie bowiem 
komedii romantycznych, jak i poważniejszych filmów historycznych czy obyczajowych. A oto wybrane 
przez redakcję „Życia Seniora” najciekawsze propozycje na najbliższy rok. 

Fot.: kadry z filmu „Juliusz” Fot.: kadry z filmu „Zimna wojna”
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