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Wzrok to nasz najważniej-
szy zmysł, ale niestety także 

najbardziej narażony na liczne 
choroby związane ze starzeniem 
się – dlatego gorąco zachęcam do 
lektury artykułu, w którym znaj-
dą Państwo wszystkie przydatne 
informacje o najczęściej występu-
jących schorzeniach wzroku. Od 
pewnego czasu media donoszą 
o skokowym wzroście cen żyw-
ności, szczególnie niektórych wa-
rzyw czy owoców. Za drożyzną 
żywności nie nadążają jednak 
waloryzacje świadczeń z  ZUS. 
Wielu Seniorów z najniższymi 

emeryturami ratuje się zawiera-
jąc umowy o dożywocie – liczba 
takich umów w Polsce sukcesyw-
nie rośnie, choć najczęściej zawie-
rane są one w ramach rodziny lub 
z tzw. „prywaciarzami”, co z ko-
lei wiąże się ze sporym ryzykiem. 
Warto więc rozważyć umowę 
z profesjonalną instytucją – taką 
jak Fundusz Hipoteczny DOM 

– która swoją 11-letnią historią 
na rynku gwarantuje realizację 
zapisanych w umowie świadczeń. 
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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. 

112
ogólnopolski numer 

alarmowy  
(z telefonów komórkowych)

999
pogotowie ratunkowe

998
straż pożarna 

997
policja 

Co słychać w Funduszu?
Świąteczne spotkania dla Klientów Funduszu

Zgodnie z wieloletnią tradycją także w tym roku 
organizujemy świąteczne spotkania dla Klientów 
Funduszu Hipotecznego DOM.  W tym roku spot-
kania takie odbędą się w Warszawie, Gdańsku, 
Wrocławiu i Poznaniu. O szczegółach poinformu-
jemy Państwa w bezpośredniej korespondencji, 
ale można oczywiście dzwonić w tej sprawie także 
na naszą Infolinię.  Do naszych Klientów z pozo-
stałych miast trafią natomiast za pośrednictwem 
poczty drobne upominki świąteczne. 

Ponad 250 Seniorów na 
seansach KINA DLA SENIORA

24 września w Gdyńskim Cen-
trum Filmowym, tuż po zakoń-
czeniu dorocznego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni spotkaliśmy się z Pań-
stwem na pierwszym seansie 
filmu „Legiony” w ramach jesien-
nej edycji naszej akcji KINO DLA 
SENIORA. Tydzień później, 1 paź-
dziernika zaprosiliśmy państwa 
do Kina Muza w Poznaniu na 
pokaz filmu „Piłsudski”, a 8 paź-
dziernika ponownie pokazali-
śmy „Legiony” w Łódzkim Domu 
Kultury. Ogółem jesienna edycja 
KINA DLA SENIORA zgromadziła 
ponad 250 osób, które przy oka-
zji mogły również zapoznać się 
z naszym pismem.  Już na wios-
nę 2020 roku planujemy kolejną 
edycję, więc warto zaglądać na 
naszą stronę WWW oraz na Fa-
cebooka, gdzie podamy szcze-
góły kolejnej edycji naszej akcji. 
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W ciągu ostatnich 28 lat, bo od 
tego czasu prowadzone są sta-
tystki w resorcie sprawiedliwości, 
osoby fizyczne podpisały łącznie 
143 567 tys. umów o dożywocie. 
Akty notarialne dotyczą przeka-
zania własności nieruchomości 
(np. domu lub mieszkania) w za-
mian za dożywotnią opiekę lub 
świadczenia pieniężne. – Licz-
ba takich umów wciąż rośnie 
i w ostatnim roku przekroczyła 
poziom 11 tysięcy nowych aktów 
notarialnych. Niepokojące są jed-
nak informacje płyną-
ce z  notariatu, które 
wskazują, że co piąta 
tego typu umowa jest 
unieważniana przez 
sąd. To potwierdzałoby, 
że osoby fizyczne nie 
zawsze mają wiedzę 
i  doświadczenie po-
trzebne do podpisa-
nia tak długofalowego 
zobowiązania. Niestety 
seniorzy wciąż dość 
rzadko decydują się 
na zawarcie podobnej 

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w samym 2018 roku podpisano ponad 11 tys. nowych umów o doży-
wocie, w wyniku których doszło do przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za opiekę lub świadczenia. 
Mowa o tzw. umowach zawieranych indywidualnie np. pomiędzy członkami rodziny, osobami spokrewnionymi w dal-
szej linii, znajomymi albo ludźmi zupełnie obcymi np. seniorem i rehabilitantem. W ubiegłym roku w ministerialnych 
statystykach zarejestrowano ponad 11 tys. takich umów, a w 2017 – około 10 tys. Oznacza przyrost o 8,9 proc. w skali 
roku1.  Co ciekawe, większość aktów notarialnych dotyczy nieruchomości nierolniczych.

umowy z profesjonalnym fundu-
szem hipotecznym, a szkoda, bo 
są to umowy obwarowane prze-
pisami Kodeksu Cywilnego oraz 
Zasadami Dobrych Praktyk usta-
nowionymi w ramach Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych, czy-
li instytucji zrzeszającej najwięk-
sze fundusze hipoteczne w Polsce 

– mówi Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM.  

Coraz większe przyrosty 
Jeszcze w roku 1991 liczba zawie-

ranych rocznie umów o dożywocie, 
wg. Ministerstwa Sprawiedliwości, 
wynosiła 1813 kontraktów. W la-
tach 1993-2007 r. liczba tego ro-
dzaju umów rosła, ale w dość 
wolnym tempie, średnio ok. 5 
proc. rok do roku. Gwałtowny 
skok liczby umów pojawił się 
wraz z wejściem na rynek profe-
sjonalnych podmiotów oferują-
cych między innymi zawieranie 
umów o  dożywocie. Od 2008 
roku liczba umów o dożywocie 
zaczęła średniorocznie przyra-

stać o 13,4 proc. W roku 2008 
skok wynosił 46 proc., a  dla 
nieruchomości nierolniczych 
aż 56 proc. – Wraz z wejściem 
na rynek funduszy hipotecznych 
mogliśmy zaobserwować pewien 
paradoks. Seniorzy zaczęli do-
strzegać zalety renty dożywotniej 
i zdawać sobie sprawę, że takie 
rozwiązanie w ogóle istnieje. Wy-
kreowanie popytu na usługę nie 
wpłynęło jednak na sukcesywny 
rozwój profesjonalnego rynku, 
lecz spowodowało wzrost liczby 
umów prywatnych i rozwój sza-

rej strefy. Seniorzy, podobnie jak 
większość Polaków, niestety nie 
ufają instytucjom i wolą wybrać 
propozycję osoby prywatnej, która 
często jest obietnicą bez pokry-
cia. W roku 2015 Rząd zaniechał 
prac nad ustawą wprowadzającą 
nadzór i regulującą rynek renty 
dożywotniej, a banki ogłosiły, że 
nie planują w najbliższych latach 
wprowadzać odwróconego kredy-
tu hipotecznego. Wydaje mi się, że 
te wydarzenia były ściśle powią-
zane – mówi Robert Majkowski 
z Funduszu Hipotecznego DOM. 

Procentowo liczba umów naj-
szybciej zwiększała się w roku 
2008, jednak w  ujęciu ilościo-
wym największy skok miał miej-
sce w roku 2015, gdy podpisano 
łącznie 10 561 umów (o ponad 
2,2 tys. umów więcej niż w roku 
2014). Skąd wzmożone zaintere-
sowanie instytucją dożywocia? 

– W mojej opinii emerytury są 
coraz niższe. Kolejne pokolenia 
seniorów, którzy w ostatnich la-
tach przechodzą na emeryturę 
i zaczynają korzystać ze świad-
czeń państwowych, zdają sobie 

LICZBA UMÓW O      DOŻYWOCIE  
w Polsce wciąż rośnie
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sprawę – i to po krótkim czasie 
życia na znacznie niższym po-
ziomie aniżeli w  czasie aktyw-
ności zawodowej – że to nie jest 
życie jakiego chcieliby. To nie 
jest życie na godnym poziomie. 
Coraz większa liczba seniorów 
zaczyna również dostrzegać, że 
jedynym dobrem materialnym, 
które mogą „spieniężyć” tu i te-
raz jest nieruchomość – dodaje 
Majkowski. To właśnie ona może 
okazać się źródłem finansowania 
życia na emeryturze. 

Społeczeństwo posiadaczy 
nieruchomości 
Z danych ZBP wynika, że ok. 80 
proc. polskich seniorów posiada 
na własność nieruchomość np. 
mieszkanie lub dom. To dużo, 
zwłaszcza w porównaniu z Eu-
ropą. W  Polsce akt własności 
mieszkania wciąż stanowi o sta-
tusie i bezpieczeństwie material-
nym. Z  najnowszego raportu 

„Property Index. Overview of 
European Residential Markets. 
Where does residential price 
growth end” przygotowanego 
przez firmę doradczą Deloitte 
wynika, że w 2018 roku trzeba 
było zapłacić 1370 euro za metr 
kwadratowy mieszkania w Pol-
sce. To o 3,8 proc. więcej niż rok 
wcześniej, ale wciąż dość nisko 
w porównaniu z innymi krajami 
europejskimi. Z tego samego ra-
portu wynika, że najszybciej na 
własne mieszkanie mogą pozwo-
lić sobie Portugalczycy i Belgo-
wie, którym wystarczyłyby 3–4 
lata odkładania całej pensji brut-
to, by zakupić mieszkanie o me-
trażu 70 metrów. Czesi musieliby 
odkładać ok. 11 lat, a Polacy 7,5 
roku. Mimo niesłabnącego po-
pytu na mieszkania w naszym 

kraju na tysiąc mieszkańców 
przypada 380 tys. mieszkań. – 
To, że młodzi ludzie inwestują 
w nieruchomości, by stanowiły 
one zabezpieczenie na życie, ale 
również na emeryturę, to świetny 
trend. Z kolei osoby starsze, które 
już te nieruchomości posiadają 
dysponują łącznym kapitałem 
przekraczającym 1 bilion złotych. 
Mowa o  pieniądzach zamrożo-
nych w nieruchomościach, które 
można byłoby odmrozić i prze-
znaczyć na codzienne potrzeby. 
W Polsce coraz widoczniejszy jest 
efekt tzw. „Asset Rich but Cash 
Poor”, czyli osób majętnych, ale 
bez gotówki, bez dochodu. Tę za-
leżność widać przede wszystkim 
u osób w wieku emerytalnym – 
mówi Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM. 

Kto zajmie się ustawą po 
wyborach?
Branża i seniorzy wciąż czeka-
ją na ustawę dotyczącą renty 
dożywotniej. – Podsumujmy 
czynniki wpływające na rozwój 
bezpiecznej instytucji hipoteki od-
wróconej w Polsce. Po pierwsze 
mamy seniorów, którzy chcieliby 
poprawić swoją sytuacją mate-
rialną na emeryturze, ponieważ 
wciąż nie dysponują środkami, 
które byłyby porównywalne z ich 
zarobkami przed przejściem na 
emeryturę. Po drugie seniorzy 
są właścicielami nieruchomości, 
które mogliby spieniężyć podpi-
sując umowę renty dożywotniej. 
Niestety brakuje odpowiedniej 
ustawy, która zapewniałaby se-
niorom bezpieczeństwo. To, że my 
działamy zgodnie z  Zasadami 
Dobrych Praktyk i dbamy o za-
sady etyczne nie powoduje, że 
w taki sposób funkcjonuje cały 

rynek. Nie powoduje to również, 
że wszystkie umowy zawierane 
przez osoby fizyczne, a jest ich 
rocznie już ponad 10 tys. są przy-
gotowane w formie profesjonalnej, 
a świadczenia są wypłacane do 
śmierci seniora. Trzeba brać pod 
uwagę, że zobowiązania z umów 
o dożywocie to zobowiązanie na 
kilkanaście, a  nawet kilkadzie-
siąt lat. Czy osoba fizyczna jest 
w stanie zagwarantować ciągłość 
takiego zobowiązania bez nale-
żytego nadzoru? Ustawa o doży-
wotnim świadczeniu pieniężnym 
jest konieczna i to jak najszybciej. 
Skala nadużyć jest coraz większa 
i  rośnie wraz z  liczbą podpisy-
wanych umów – mów Robert 
Majkowski, Prezes Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

Dwie ostatnie kadencje parla-
mentarne wskazują, że organy 
państwa były i są zainteresowane 
regulacją rynku hipoteki odwró-
conej, rent dożywotnich i umów 
o dożywocie, o jej uregulowanie 
postulował m.in. Rzecznik Praw 
Obywatelskich i UOKiK. Odby-
ło się wiele posiedzeń Komisji 
Polityki Senioralnej, w których 
brali udział przedstawiciele m.in. 
UOKiK, Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii, Związku Banków 
Polskich, Konferencji Przed-
siębiorstw Finansowych, czy 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Wszyscy 
byli zgodni, że rynek trzeba jak 
najszybciej uregulować. Dotych-
czas prace nie ruszyły do przodu, 
ale może w końcu po kolejnych 
wyborach, które są zaplanowane 
na 13 października nowy rząd 
sprosta zadaniu. Zobaczymy. 

Jak zadbać o wzrok 
po 60. roku życia?

Wzrok to król zmysłów – za jego pomocą odbieramy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie. Chyba każdy 
zgodzi się, że jest to jeden z najważniejszych narządów u człowieka i dlatego należy dbać, aby długo pozostał w dosko-
nałej kondycji. Warto przy tym pamiętać, że oczy seniora wymagają nieco innej troski niż u dzieci czy osób młodszych. 
Seniorzy są narażeni na wysychanie oczu, ich wzrok jest także wrażliwy na jaskrawe odcienie światła. Po 60. roku życia 
należy używać kropli nawilżający do oczu, sięgać po suplementy uzupełniające poziom luteiny i kwasów omega-3. 
Bardzo ważne są także regularne wizyty w gabinecie okulistycznym, ponieważ u około 90% seniorów diagnozowana 
jest jaskra, zaćma lub choroba zwyrodnieniowa plamki żółtej.

PRESBIOPIA
Już po 40. roku życia pojawiają się pierwsze prob-
lemy z czytaniem z bliska, literki w gazetach czy 
na opakowaniach produktów stają się rozmazane, 
za to z daleka zobaczymy wszystko. To pierwsze 
sygnały presbiopii, zwanej też starczowzrocznoś-
cią – to nieuchronna konsekwencja starzenia się 
naszego organizmu, którą trzeba zaakceptować, 
ale jej skutki można zminimalizować odwiedzając 
regularnie okulistę i dobierając odpowiednie oku-
lary. Starczowzroczność koryguje się okularami 
skupiającymi, czyli tzw. „plusami”. Jeśli jednak 

są Państwo krótkowidzami, czyli korzystacie już 
z okularów do dali („minusy”), to wraz z wiekiem 
trzeba będzie przywyknąć do używania także dru-
giej pary okularów do czytania. Alternatywą dla 
niezbyt wygodnego korzystania z dwóch różnych 
par okularów jest wybranie szkieł dwuogniskowych 
lub progresywnych. Szkła dwuogniskowe mają 
w  górnej części soczewkę „minusową” do dali, 
a w dolnej – „plusową” do czytania. Natomiast 
szkła progresywne (trójogniskowe) charakteryzują 
się trzema punktami: do bliży, do dali i pośrednim, 
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co oznacza, że przejście pomiędzy „bliżą” a „dalą” 
jest w takich szkłach bardziej płynne. Trzeba jednak 
przyzwyczaić się do korzystania z takich okularów. 
Ceny takich szkieł wahają się od kilkuset złotych 
do nawet 2 tys. złotych. Osoby, które preferują 

noszenie soczewek kontaktowych po pojawieniu 
się problemów ze starczowzrocznością nie muszą 
rezygnować z wygody, jaką daje to rozwiązanie. 
Na rynku dostępne są już bowiem progresywne 
soczewki kontaktowe – są bardzo wygodne, ale 
trzeba się nauczyć przez nie patrzeć. Cena takich 
soczewek (jednodniowych) waha się od 90 zł do 
250 zł za opakowanie wystarczające na 2 tygodnie. 

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA
Z wiekiem zaczyna nam dokuczać suchość oka, co 
wiąże się z wydzielaniem zmniejszonej ilości filmu 
łzowego. W efekcie dochodzi do uszkodzenia mię-
dzypowiekowej powierzchni oka, czego głównymi 
objawami są m.in.: pieczenie i swędzenie oczu, 
uczucie obecności ciała obcego lub piasku pod 
powiekami, czy okresowe zaburzenia ostrości wi-
dzenia. By zneutralizować odczuwany dyskomfort, 
warto stosować dobrej jakości krople nawilżające 
– tzw. sztuczne łzy. Preparaty te są dostępne bez 
recepty w aptekach oraz niektórych drogeriach, 

składają się głównie z wody oraz środków zatrzy-
mujących ją na powierzchni oka – najczęściej 
jest to kwas hialuronowy, który jest fizjologicz-
nym składnikiem struktury oka. Na co zwrócić 
uwagę przy wyborze kropli? – Upewnijmy się, 

że nie zawierają kon-
serwantów, ponieważ 
te mogą powodować 
pieczenie i podrażnie-
nie. Po otwarciu opa-
kowania kropli można 
je stosować przez okres 
wskazany na opakowa-
niu, najczęściej 4 tygo-
dnie – po tym okresie 
należy je wyrzucić 
i  kupić nowe opako-
wanie. Równie ważne 
co nawilżanie oczu kro-
plami jest częste mru-
ganie, o którym łatwo 
zapomnieć, gdy kon-
centrujesz wzrok na 
monitorze komputera, 
telewizorze, czy książce. 
Znaczą poprawę w ja-
kości widzenia może 

przynieść również zmiana warunków zewnętrz-
nych (np. nawilżanie powietrza, czy obniżanie zbyt 
wysokiej temperatury w pokoju).

ZAĆMA i JASKRA
Zaćma – zwana też „kataraktą” – której kluczo-
wym objawem jest zmętnienie soczewki, przez 
co chory widzi świat „za mgłą”, leczona jest wy-
łącznie operacyjnie. Stosowanie na własną rękę 
kropli do oczu nie tylko nie pomoże, ale wręcz 
może zaszkodzić. Zabieg operacyjny, o ile prze-
prowadzony bez komplikacji, pozwala poprawić 
jakość wzroku. Pacjent odzyskuje go takim, ja-
kim był przed chorobą. Główną przyczyną zaćmy 
jest starzenie się oraz towarzyszące temu stanowi 
zaburzenia metaboliczne. Zaćma może również 
występować u młodszych osób, które zmagają się 
na przykład z krótkowzrocznością albo cukrzycą. 
W przebiegu zaćmy starczej dochodzi do obniżenia 
ostrości wzroku zarówno z bliska, jak i z daleka. 
Ponadto nie da się tej wady skorygować okula-

rami. Na podstawie stopnia zmętnienia możemy 
podzielić zaćmę starczą na postać początkową 
(zaćma początkowa), w której zmętnienie dopie-
ro się rozpoczyna oraz postać dojrzałą (zaćma 
całkowita), zmętnienie obejmuje całą soczewkę. 
Postęp medycyny sprawił, że operacja zaćmy jest 
jednym z najpowszechniejszych skutecznych zabie-
gów wykonywanych obecnie na świecie – w Polsce 
rocznie przeprowadza się ok. 240 tys. operacji 
zaćmy. Dla większości pacjentów jest to jedno-
dniowy zabieg ambulatoryjny, w czasie którego 
odczuwa się bardzo mały dyskomfort. Obecny 
poziom zaawansowania technik chirurgicznych 
oraz postęp technologiczny pozwalają na uzyska-
nie po zabiegu usunięcia zaćmy jakości widzenia 
niejednokrotnie lepszej niż przed zmętnieniem 
soczewki.

Dużo bardziej skomplikowane jest zdiagnozowanie 
jaskry – jest to choroba nerwu wzrokowego, która 
polega na jego postępującym zaniku. Zmiany za-
nikowe w nerwie wzrokowym są nieodwracalne 
i bez leczenia powodują stopniowo pogłębiającą 
się utratę wzroku. Za przyczynę jaskry uważa się 
wysokie ciśnienie w gałce ocznej, jednak geneza 
jej powstawania może być różna. Wśród osób 
szczególnie narażonych na jaskrę, możemy wy-
mienić: cukrzyków, osoby cierpiące na miażdżycę, 
krótkowidzów, osoby leczące się na nadciśnienie 
oraz osoby, które w rodzinie miały przypadki jaskry. 
Obok predyspozycji genetycznych i podwyższo-
nego poziomu cholesterolu, zaawansowany wiek 
stanowi jeden z największych czynników ryzyka 
wystąpienia tej prowadzącej do ślepoty choroby. 
To bardzo podstępna choroba; w  sytuacji, gdy 
przebiega przy prawidłowym ciśnieniu wewnątrz-
gałkowym, nie wywołuje objawów. Z reguły więc, 
o zaawansowanej postaci jaskry pacjenci dowia-
dują się dopiero u okulisty. Wówczas pozostaje 
jedynie stosowanie kuracji powstrzymującej jej 
dalszy rozwój. Leczenie zachowawcze polega na 
codziennej aplikacji kropli do oczu, które regulują 
ciśnienie w gałce ocznej.

AMD CZYLI ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
AMD jest w krajach wysoko rozwiniętych głów-
ną przyczyną utraty wzroku u osób po 50 roku 
życia. W związku z wydłużaniem okresu życia, 

a tym samym tzw. starzenia się społeczeństw, licz-
ba pacjentów chorych na AMD rośnie bardzo 
szybko. Szacuje się, że AMD dotyka aż 30% osób 
po 70 roku życia. Pierwsze objawy zwyrodnienia 
plamki żółtej, który powinny nas zaniepokoić to: 
pogorszenie widzenia, zauważalne zwłaszcza przy 
czytaniu, zniekształcone widzenie linii prostych, 
rozmycie krawędzi oglądanych przedmiotów, wi-
dzenie wyblakłych kolorów, zniekształcenia obrazu.
Choroba ta może przebiegać w dwóch postaciach: 
suchej, lub cięższej – wysiękowej. W postaci suchej 
AMD pogorszenie ostrości widzenia następuje 
stopniowo, sukcesywnie doprowadzając do utraty 
widzenia centralnego. Początkowo zniekształcony 
obraz środka pola widzenia, stopniowo przechodzi 
w ciemną plamę, ostatecznie sprawiając, że chory 
pacjent widzi jedynie kontury obrazu. W tej posta-
ci choroby obumierają komórki odpowiedzialne 
za prawidłowe odbieranie wrażeń wzrokowych 
oraz funkcjonowanie siatkówki oka. W postaci 
wysiękowej AMD (tzw. postać mokra) znaczące 
pogorszenie widzenia może nastąpić gwałtownie, 
nawet w ciągu kilku dni. Zwykle zmiany degene-
racyjne obejmują najpierw jedno oko, co może 
pozostawać niezauważone przez chorego, ponie-
waż oko zdrowe funkcjonuje jeszcze właściwie. 
U około 40% pacjentów, u których rozpoznano 
AMD, zmiany zwyrodnieniowe pojawiają się rów-
nież w drugim oku – w przeciągu 5 lat. Leczenie 
obejmuje przyjmowanie zastrzyków wewnątrz-
gałkowych, czy stosowanie specjalnych lup po-
prawiających widzenie.
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1. Piesek z dobranocki
2. Może być zaręczynowy
3. Nowela Bolesława Prusa
4. Okres w historii nazywany też antykiem
5. Formacja wojskowa lekkiej kawalerii
6. Etui przeznaczone do przechowywania kredek
7. Urządzenie do wytwarzania przędzy z włókien
8. Podrzuca jaja do innych gniazd
9. Hymn państwowy Francji
10. Prostokątny płat tkaniny rozścielany na łóżku

11. Rafał... aktor teatralny i filmowy, zagrał u Tarantino
12. Inaczej samochód sportowy
13. Jedna z trzech kosteczek słuchowych
14. Wyposażona w pointy, body, spódniczkę tutu
15. Gwiazda Betlejemska
16. Mała lalka
17. Coś zaskakującego
18. Państwo w Afryce, graniczy z Somalią
19. Rozległy widok krajobrazu

1. Rozdaje prezenty   
2. Na niej bombki  
3. Uroczysta msza odprawiana w nocy   
4. Twarde ciemnobrązowe ciastka   
5. Okres rozpoczynający kolejny rok liturgiczny   
6. Postać wykonana ze śniegu   
7. Świąteczna ozdoba na stół   
8. Pieśni Bożonarodzeniowe   
9. Ciągnie sanie Mikołaja   
10. Wypiek z białej mąki i wody bez drożdży   
11. Zaprzęg konny z saniami  
12. Miejsce narodzin Jezusa   
13. Ryba na święta   
14. Zwierzę w zaprzęgu   

15. Małe sanie   
16. Bije w klatce piersiowej  
17. Z kapustą i grzybami   
18. Pada z nieba zimą   
19. Można się przy nim ogrzać   
20. Rodzaj pasożytniczych roślin na drzewach 
21. Na nim biały obrus 
22. W nim prezenty nosi Mikołaj   
23. Śnieżna burza   
24. Postać ze skrzydłami 
25. Zimą na jeziorze   
26. Na szyję   
27. Trzymaj na wodzy   
28. Ciasto z bakaliami    
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Rozwiąż krzyżówkę i rozszyfruj hasło! Wykreślanka

Znajdź i wykreśl poniższe słowa (1-24), a litery które pozostaną niewykreślone utworzą hasło.   
Słowa mogą być wpisane pionowo, poziomo, na ukos, od lewej i od prawej.

K O L Ę D Y S E R C E K

P A S T E R K A H D O U

S R T N P I Ć O E D Ó L

G S Ó E R P I E R O G I

B A Ł W A N Ł O I N A G

E N Ń D K K E N I M O K

T K O A S T R O I K A O

L I K Z C I N R E I P Z

E R O Y W R E N I F E R

J E M I O Ł A G E I N Ś

E O P Ł A T E K E K S K

M I K O Ł A J U L A Z S
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Drożyzna dotyka 
emerytów

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ceny produktów i usług w lipcu 2019 r. były o 2,9 proc. wyższe niż 
rok wcześniej, a ceny samej żywności skoczyły o 7,3 proc.  Jest gorzej niż w 2018 roku – wtedy, w stosunku do 2017 
żywność zdrożała o 2,7 proc. Rosną nie tylko ceny produktów, ale również usług. W górę poszły m.in. koszty wywozu 
śmieci, usługi transportowe, leczenie w prywatnych klinikach, czy ceny wycieczek. Tymczasem wg ZUS przeciętne 
miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe w pierwszym półroczu 2019 roku wynosiło 2236,84 zł brutto. Jak polscy 
emeryci, którzy dysponują jednymi z najniższych emerytur w Europie, radzą sobie ze wzrostem cen?

Aby uświadomić sobie skalę 
zjawiska, trzeba sięgnąć po 
konkretne przykłady. Według 
badań portalu dlahandlu.pl za 
kilogram schabu w lipcu 2019 r. 
płaciliśmy o 17 proc. więcej niż 
rok wcześniej. Ziemniaki kosz-
tują dwa razy więcej niż przed 
rokiem, a biała kapusta podro-
żała pięciokrotnie. Podskoczyła 
nawet cena cebuli - kupujemy 
ją za cenę trzykrotnie wyższą 
niż rok temu. Nie inaczej jest 
w przypadku owoców sezono-

wych – malin, czereśni, czy wiśni. 
Pieczywo podrożało prawie o 10 
proc. Nie tylko żywność droże-
je. W górę poszły również ceny 
usług i to o wiele szybciej, niż wy-
nosi ogólny wskaźnik inflacji (tj. 
2,9 proc.). Z danych GUS wynika, 
że wywóz śmieci jest przeciętne 
o 27 proc. droższy niż rok temu. 
Zagraniczne wycieczki zdrożały 
o 10 proc., usługi transportowe 
o 6 proc. Za wizytę u fryzjera 
zapłacimy o 5 proc. więcej niż 
w 2018 r. Podobnie z wizytami 

u  prywatnych lekarzy – musi-
my za nie zapłacić ok. 6 proc. 
więcej, niż gdybyśmy odwiedzili 
ich gabinety w roku ubiegłym. 
Jedną z grup społecznych, która 
najbardziej odczuwa wzrost cen 
są emeryci. 

– Z najświeższych badań, które we 
wrześniu tego roku przeprowadzi-
ła firma Inquiry Market Research 
wynika, że w obliczu rosnących 
cen Polacy najczęściej skupiają 
się wyszukiwaniu tańszych oka-
zji (tak odpowiedziało 50 proc. 

respondentów) oraz tańszych 
sklepów (52 proc.). Aż 42 proc. 
ankietowanych przyznało, że 
zrezygnowało z niektórych usług, 
37 proc. odmawia sobie luksusów, 
a 34 proc. – niektórych przyjem-
ności. Jedynie 9 proc. szczęśliwców 
twierdzi, że wzrost cen nie wpły-
nął na zmianę nawyków zakupo-
wych – mówi Robert Majkowski, 
Prezes Funduszu Hipotecznego 
DOM. – Niestety, odnosząc po-
wyższe wnioski do życia seniorów, 
można wysnuć przypuszczenie, 
że całe życie emeryckie składa 
się z „odmawiania sobie czegoś” 
i szukania tańszych alternatyw. 
Często jest to życie na granicy ubó-
stwa – dodaje Robert Majkowski. 

Jak dotrwać do pierwszego?
Polacy, którzy przekroczyli 60. 
rok życia, stanowią już ponad 
25 proc. społeczeństwa, a w roku 
2021 ich liczba przekroczy 10 
milionów obywateli Polski. Z da-
nych ZUS wynika, że przeciętne 
miesięczne świadczenie emery-
talno-rentowe w pierwszym pół-
roczu 2019 r. wyniosło 2236,84 zł 
brutto. GUS podaje również, że 
największy odsetek miesięcznych 
zarobków emeryci przeznaczają 
na zakup jedzenia – 26,7 proc. 
Niewiele mniej na opłacenie 
kosztów związanych z użytkowa-
niem mieszkania, jak np. czynsz 
czy rachunki za prąd – 22,8 proc. 
Na kolejnym  miejscu znalazły 
się wydatki związane z  ochro-
ną zdrowia, czyli zakupy leków 
i wizyty u  lekarzy. – Powyższe 
wnioski są spójne z wynikami na-
szych badań. Większość seniorów 
przeznacza swoje środki na opłaty 
mieszkaniowe, abonament tele-
foniczny, internet, leczenie i leki. 
Na bieżące wydatki zostaje im 

niewielka część emerytury, nie 
mówiąc o nagłych, niespodziewa-
nych wydatkach lub przyjemnoś-
ciach – mówi Robert Majkowski, 
Prezes Funduszu Hipotecznego 
DOM. 
Instytut Badawczy ABR SESTA 
na zlecenie “Gazety Wyborczej” 
i serwisu agencyjnego Monday 
News obliczył natomiast, że 
senior za pojedyncze zakupy 
w dyskoncie płaci o 5 proc. więcej 
niż dwa lata temu, a – zdaniem 
ekonomistów – ceny na początku 
przyszłego roku skoczą w górę 
jeszcze bardziej. Na większy 
wzrost cen mogą wpłynąć plany 
rządu: m.in. skokowa podwyżka 
płacy minimalnej, zniesienie li-
mitu 30-krotności składek, czy 
podatek handlowy.

Emeryci mają długi
Z badania „Dlaczego Polacy się 
zadłużają” przeprowadzonego na 
zlecenie Krajowego Rejestru 
Długów przez IMAS Internatio-
nal wynika, że w ciągu ostatnich 
sześciu lat zadłużenie polskich 
seniorów wzrosło pięciokrotnie. 

W 2013 r. wynosiło ono 1,1 mld 
zł, a na początku 2019 r. skoczyło 
do 5,6 mld zł. Co ważne, emeryci 
zadłużali się znacznie częściej, 
niż osoby pracujące. Aż 41 proc. 
emerytów przyznało, że brało 
pożyczkę wiele razy. Wśród osób 
pracujących odsetek ten wynosił 
35 proc. Z danych KDR wynika 
również, że częściej w tym prze-
dziale wiekowym zadłużają się 
kobiety (59 proc.), niż mężczyźni 
(41 proc). 

– To przygnębiające, bo emery-
tura, która miała być dla nich 
wytchnieniem po latach pracy 
generuje kolejne problemy. To 
właśnie dlatego warto skupiać 
się na tym, by na emeryturze 
mieć kilka źródeł finansowania, 
nie tylko świadczenia od państwa, 

które są niskie. Rozwiązań jest 
dużo. Można podjąć pracę, wy-
najmować pokój w mieszkaniu 
lub domu lub zdecydować się na 
rentę dożywotnią wypłacaną co 
miesiąc aż do śmierci – podsumo-
wuje Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM.  

Ceny rosną szybciej niż emerytury
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Życie Seniora: Pani Danuto, 
niedawno minął rok od kiedy 
została Pani klientką Fundu-
szu Hipotecznego DOM – czy 
zawarcie umowy z Funduszem 
zmieniło jakoś Pani życie?
W codziennym życiu to chyba 
wiele się nie zmieniło. Mieszkam 
sobie tu, gdzie mieszkałam. Ale 
zmieniło się moje samopoczucie. 
Wcześniej co miesiąc musiałam 

mocno kombinować i  liczyć 
z  kalkulatorem, jak z  mojej 
skromnej emerytury opłacić 
wszystkie rachunki i jeszcze prze-
żyć. Teraz już nie odliczam dni 
do przysłowiowego „pierwszego” 
i to daje mi ogromny komfort 
psychiczny. 
ŻS: Czy dodatkowe pieniądze 
z renty dożywotniej były jedy-
nym powodem, dla którego 

zainteresowała się Pani ofertą 
Funduszu?
Muszę przyznać, że nie. Zaczęło 
się od tego, że chciałam jakoś 
uregulować kwestie dziedzicze-
nia mojego majątku – ponieważ 
nie miałam dzieci, a jedyna bli-
ska rodzina ze strony siostry nie 
utrzymuje ze mną kontaktu. Za-
leżało mi więc na tym, by nie 
odziedziczyli mojego mieszkania. 

Zdecydowałam więc, żeby tak 
uregulować te sprawy, aby za ży-
cia skorzystać z mojego majątku 
i nie zostawiać nic po sobie, bo 
nikomu nie jestem nic winna. 
ŻS: A w jaki sposób dowiedziała 
się Pani o Funduszu?
Trafiłam na reklamę Funduszu 
w mojej ulubionej gazecie „Życie 
na Gorąco” – wycięłam ją sobie 
i przyczepiłam do lodówki. Chy-
ba miesiąc czy dwa się zbierałam, 
żeby w końcu zadzwonić. Z natu-
ry jestem ostrożna i musiałam to 
sobie dobrze przemyśleć. Spraw-
dziłam też oczywiście Fundusz 
w internecie, poczytałam różne 
opinie, które potwierdziły moje 

przeczucie, że to właściwy wybór. 
Spotkałam się z panią ekspert 
z Funduszu, która przyjechała 
do mnie na kawę i przedstawiła 
mi dokładnie całą propozycję 
Funduszu i  odpowiedziała na 
moje pytania. Zdradzę, że trosz-
kę negocjowałam warunki i Fun-
dusz zgodził się wypłacić mi na 
początek pewną większą kwotę.
ŻS: Jeśli to nie tajemnica, czy 

może Pani zdradzić naszym 
czytelnikom, jak wykorzysta-
ła Pani swoją większą wypłatę?
Zrobiłam generalny remont ła-
zienki – nowe kafelki, umywalka, 
no i  zamiast wanny zdecydo-
wałam się na taki nowoczesny 
prysznic bez brodzika, który jest 
zdecydowanie bardziej prak-
tyczny dla osób w moim wieku. 
Muszę przyznać, że od dawna 
chodził za mną pomysł tego re-
montu, ale jakoś nie udawało mi 
się zebrać wystarczającej kwoty 
pieniędzy, a bardzo nie chciałam 
się zadłużać i brać kredytu, więc 
oferta Funduszu idealnie spełniła 
moje oczekiwania. 

ŻS: Należy Pani do grona „inter-
netowych seniorów” – jak Pani 
wykorzystuje to medium na co 
dzień?
Dużo czytam w internecie, bo 
w  ostatnich latach ograniczy-
łam oglądanie informacji w TV. 
Korzystam też z Facebooka, za 
pomocą którego utrzymuję kon-
takty z kilkoma przyjaciółkami 
z Trójmiasta, ale też z zagranicy. 

Mam oczywiście pocztę mailo-
wą, ale ilość maili reklamowych 
zniechęca mnie do korzystania 
z tego. W internecie czasem szu-
kam inspiracji do mojej nowej 
pasji – zaczęłam po wielu latach 
przerwy robić na drutach i w in-
ternecie znajduje pomysły, które 
później próbuję realizować.
ŻS: A skąd ta przerwa w robie-
niu na drutach? 
Sama nie wiem, chyba nie mia-
łam do tego głowy, a  później 
jakoś zapomniałam o tym. Pół 
roku temu robiłam porządki 
w  szafie i  trafiłam na pudło, 
w którym były moje druty, ja-
kieś włóczki i pomyślałam, że 

może spróbuję zrobić sobie 
nowy szal na zimę. Od tego 
się zaczęło – okazało się, że 
robienie na drutach działa 
na mnie uspokajająco. 
ŻS: Niedawno minął rok 
od zawarcia przez Panią 
umowy z Funduszem – jak 
z perspektywy czasu ocenia 
Pani tę decyzję?
Cieszę się, że na Was trafi-
łam – dzięki rencie dożywot-
niej mogę sobie spokojnie 
mieszkać w  moim dotych-
czasowym mieszkaniu, nie 
martwię się już o  czynsz, 
a w kieszeni zostaje mi wię-
cej pieniędzy, więc odkładam 
sobie na jakieś drobne przy-

jemności. Generalnie polecam 
to rozwiązanie innym osobom 
w podobnej sytuacji życiowej. 

Pani Danuto, dziękujemy za 
miłą rozmowę!

Już nie odliczam dni  
do pierwszego
Wywiad z panią Danutą z Gdańska, 
klientką Funduszu Hipotecznego DOM

Wywiady z innymi Klientami Funduszu Hipotecznego DOM 
mogą Państwo zobaczyć także na naszym kanale na YouTube:  
www.youtube.com/user/FunduszHipotecznyDOM
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NA NOŻE
(polska premiera: 29 listopa-
da 2019 r.)
Nowoczesne i  pełne czarnego 
humoru podejście do klasycznej 
kryminalnej zagadki w stylu mi-
strzyni gatunku Agathy Christie 

z doborową obsadą. Słynny autor 
powieści kryminalnych Harlan 
Trombley zostaje znaleziony 
martwy w  swej posiadłości 
dzień po 85-tych urodzinach. 
Śledztwo prowadzi równie ele-
gancki, co dociekliwy detektyw 
Benoit Blanc. Dzień przed fatal-
nym zejściem Trombleya w jego 
posiadłości odbyła się huczna 
uroczystość z udziałem jego dość 
szczególnej rodziny.

Detektyw Blanc podejrzewa 
wszystkich, łącznie z najbardziej 
oddaną służącą denata. Z deter-
minacją i wprawą przedziera się 
przez sieć rodzinnych zależności, 
zawiści, wzajemnych oskarżeń 

i finansowych oczekiwań. Motyw 
ma tu każdy, jak to w rodzinie. 
Okazji podczas urodzin senio-
ra rodu również nie brakowało 
nikomu, ale sprawca może być 
tylko jeden. Zamknięci w luk-
susowej posiadłości, poddani 
nieszablonowym metodom 
śledczym Blanca, „bliscy” Trom-
bleya zmuszeni są do podjęcia 
morderczej gry, której wynik 
do ostatniej chwili pozostanie 
zagadką.

OFICER I SZPIEG
(premiera: 27 grudnia 2019 r.)

Owacje na stojąco, świetne 
recenzje i najwyższe oceny od 

„Dziewczyna z  portretu”, „Jak 
zostać królem”) przedstawia 
zapierającą dech w  piersiach 
filmową wersję kultowego mu-
sicalu Andrew Lloyda Webbera. 
W filmie zobaczymy m.in.: Ja-
mesa Cordena, Judi Dench, Jaso-
na Derulo, Idrisa Elbę, Jennifer 
Hudson, Iana McKellena, Taylor 
Swift oraz Rebel Wilson, a także 
główną solistkę Royal Ballet – 
Franceskę Hayward w jej ekra-
nowym debiucie. W filmie usły-
szymy ikoniczną muzykę Lloyda 
Webbera, na ekranie zobaczymy 

czasów „Pianisty” zgarnia naj-
nowszy film Romana Polańskie-
go. Epicki thriller „Oficer i szpieg” 
na podstawie bestsellerowej po-
wieści Roberta Harrisa to jedno 
ze szczytowych osiągnięć w ka-
rierze Polańskiego. Na festiwalu 
w Wenecji film został uhonoro-
wany Wielką Nagrodą Jury oraz 
prestiżową nagrodą FIPRESCI 
i są to pierwsze od dekady laury 
dla polskiego twórcy na wene-
ckiej imprezie. 

„Oficer i  szpieg” opowiada op-
artą na faktach historię Alfreda 
Dreyfusa, francuskiego oficera 
skazanego na dożywocie za zdra-
dę swojej ojczyzny i zesłanego 
na wygnanie. Georges Picquart, 
nowy szef wywiadu, wkrótce po 
uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, 
że dowody przeciwko skazanemu 
zostały spreparowane. Wbrew 
swoim przełożonym Picquart 
postanowi za wszelką cenę 
ujawnić prawdę. Stawką w  tej 
grze jest nie tylko błyskotliwie 
rozpoczęta kariera Picquarta, ale 
i wielki międzynarodowy skan-
dal, który zmieni bieg historii. 

W rolach głównych występują 
nagrodzony Oscarem Jean Du-
jardin („Artysta”, „Wilk z Wall 
Street”), Louis Garrel („Marzy-
ciele”) i  Emmanuelle Seigner 
(„Wenus w  futrze”). Autorem 
zdjęć jest wybitny polski ope-
rator Paweł Edelman.

KOTY
(polska premiera: 3 stycznia 
2020 r.)

Laureat Oscara® Tom Hooper 
(„Les Misérables. Nędznicy”, 

Przeglądając zapowiedzi premier kinowych tradycyjnie już wyłuskaliśmy dla Państwa najciekawsze propozycje. Wśród 
filmów, które w najbliższym czasie trafią na ekrany polskich kin znajdą Państwo nowe wersje sprawdzonych hitów, czyli 
„Aniołki Charliego” (to będzie już trzeci film nawiązujący do kultowego serialu telewizyjnego z lat 70-tych) oraz „Małe 
Kobietki” – ekranizację amerykańskiej powieści Louisy May Alcott, którą Hollywood przenosił na ekrany już 5 razy... 

Teraz zobaczymy więc szóstą jej adaptację. Gatunek historyczny 
reprezentują nowe propozycje od reżyserów mających Oscara na 
koncie – Romana Polańskiego oraz Sama Medesa. Jest też coś dla 
fanów musicali – „Koty”, klasyczny przebój z West Endu, w końcu 
doczekał się filmowej adaptacji w doborowej obsadzie. A na deser 
wyśmienita kryminalna zagadka i francuska komedia romantyczna 
– zapraszamy Państwa do kin!

Kinowe hity na początek 
2020 roku
Na które filmowe premiery będziemy 
czekać w najbliższych tygodniach?
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światowej klasy tance-
rzy, którzy pracowali 
pod dyrekcją wyróż-
nionego nagrodą 
Tony choreografa 

– Andy’ego Blanken-
buehlera. Filmowa 
wersja musicalu to 
ukłon w stronę nowej 
generacji – spektaku-
larne sceny, niezwykła 
scenografia oraz style 
taneczne – od baletu 
po taniec współczesny, 
od hip-hopu po jazz, 
od tapu po street-

-dance.

1917
(polska premiera:  
24 stycznia 2020)

Wielkie wojenne widowisko na 
miarę „Dunkierki” i „Szeregow-

ca Ryana”, które przybliża nam 
dramatyczne losy żołnierzy na 
froncie jednej z najbardziej tra-
gicznych wojen w dziejach świata. 
Sam Mendes, zdobywca Oscara 
za “American Beauty”, reżyser 

dwóch Bondów (SKY-
FALL i  SPECTRE), 
który z  artystyczne-
go kina potrafi zrobić 
komercyjny hit, tym 
razem idzie na wojnę. 

Dwaj brytyjscy szere-
gowcy Schofield i Per-
ry, u  schyłku Pierw-
szej Wojny Światowej 
otrzymują ogromnie 
ryzykowną misję, od 
której powodzenia za-
leży życie ich towarzy-
szy. Muszą przedrzeć 
się za linię wroga 
i  przekazać rozkaz 
odwołujący atak, któ-
ry w świetle nowych 
informacji nie ma 
najmniejszych szans 
powodzenia. Jeśli nie 
uda się wypełnić misji, 

niechybna śmierć czeka ponad 
1600 żołnierzy, a wśród nich bra-
ta Schofielda.

MAŁE KOBIETKI
(polska premiera:  
10 stycznia 2020)

Scenarzystka i reżyserka Greta 
Gerwig („Lady Bird”) podeszła 
do tematu kultowej powieści 

„Małe kobietki”, bazując na 
książce oraz rysunkach Louisy 
May Alcott; przygląda się alter 
ego autorki – Jo March, sięga-
jąc do fikcyjnego życia, które ta 
prowadzi w wyobraźni.

Spojrzenie Gerwig na ukochaną 
przez publiczność historię czte-
rech sióstr March, zdetermino-
wanych, by żyć po swojemu, jest 
zarówno ponadczasowe, jak i sil-
nie osadzone w rzeczywistości. 
W rolach Jo, Meg, Amy i Beth zo-
baczymy Saoirse Ronan, Emmę 
Watson, Florence Pugh oraz Elizę 
Scanlen. W filmie występują tak-
że: Timothee Chalamet w roli 
sąsiada sióstr March – Lauriego 

oraz Laura Dern jako Marmee 
i Meryl Streep jako ciotka March.

ANIOŁKI CHARLIEGO
(polska premiera:  
24 stycznia 2020)

Elizabeth Banks za sterami opo-
wieści o nieustraszonych Anioł-
kach Charliego nowej generacji. 
W odważnej wizji Banks Kristen 
Stewart, Naomi Scott i Ella Ba-
linska pracują dla tajemniczego 
Charlesa Townsenda, którego 
agencja detektywistyczna zaczęła 
właśnie przyjmować międzyna-
rodowe zlecenia. Najmądrzejsze, 
najdzielniejsze, najlepiej wyspe-
cjalizowane kobiety świata rusza-
ją w najbardziej niebezpieczne 
misje na Ziemi.

POZNAJMY SIĘ JESZCZE RAZ 
(polska premiera:  
31 stycznia 2020)

Na 31 stycznia 2020 zapowiada-
na jest premiera francuskiego 
filmu pt. Poznajmy się jeszcze 
raz (oryginalny tytuł „La Belle 

Époque”). Gdybyście raz 
jeszcze mogli przeżyć naj-
piękniejszy dzień waszego 
życia – jaki dzień byście 
wybrali? „Poznajmy się 
jeszcze raz” to wzru-
szająca, a  jednocześnie 
przewrotna komedia 
romantyczna, urokliwa 
niczym „Amelia”, ale z do-
mieszką „Truman Show” 
i „Powrotu do przyszłości”. 
Prezentowana na festiwa-
lach w Cannes i Toronto 
nostalgiczna wyprawa do 
lat 70-tych pełna współ-
czesnych emocji. W  ro-
lach głównych wystąpili 
Daniel Auteil, Fanny Ar-
dant i Guillaume Canet.

Artykuł powstał na podstawie materiałów prasowych dystrybutorów:  
Gutek Film Sp. z o.o.  
Monolith Films  
i United International Pictures Sp. z o.o.



Przepis z tradycją

Ryba po grecku

Przygotowanie:
Cebulę pokroić w piórka, marchew, pietruszkę oraz seler zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Na patel-
ni rozgrzej olej i dodaj najpierw cebulę, a po kilku minutach pozostałe warzywa. Smażyć kilka minut, 
dodając ziele angielskie i liście laurowe oraz wodę lub bulion. Gotować przez 10 minut. Następnie odlać 
część płynu i wymieszać go z koncentratem pomidorowym i ponownie dodać do warzyw. Dusić całość 
na małym ogniu przez około 15 minut. 

Rybę osuszyć, doprawić solą i pieprzem, podzielić na mniejsze filety. Tak przygotowane filety obtoczyć 
w mące i przysmażyć na złoty kolor.  Przełożyć rybę do naczynia i przykryć warzywami, schładzać 
przez noc w lodówce.

Składniki:

• 800 g filetów białej ryby  
(np. dorsz, miruna, morszczuk, mintaj)

• 4 marchewki
• 2 pietruszki (korzeń)
• 2 cebule
• ½ selera

• mały słoiczek koncentratu pomidorowego (100 g)
• przyprawy: sól, pieprz, liście laurowe, ziele angielskie, 

słodka papryka, oregano, bazylia
• olej roślinny do smażenia ryby
• mąka pszenna 
• woda lub bulion


