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Wiele polskich miast wpro-
wadziło w ostatnich latach 

bezpłatną usługę „złotej rączki” 
dla seniora – w naszym artykule 
przybliżamy gdzie i na jakich wa-
runkach można skorzystać z tej 
opcji. Lato to pora, gdy seniorzy 
szczególnie powinni dbać o to, by 
dobrze nawadniać swój organizm. 
Woda to jeden z podstawowych 
i  najważniejszych elementów 
dobrej diety dla osób 60+. Czas 
pandemii z pewnością okazał się 

okresem lepszego odkrywania 
możliwości, jakie daje internet. 
A interent w telefonie to także 
mnóstwo przydatnych na co dzień 
bezpłatnych aplikacji mobilnych 

– w naszym tekście przybliżamy 
te, które mogą szczególnie przy-
dać się na smartfonie Seniora. 
Z pewnością warto też przeczy-
tać II część wywiadu z naszymi 
Klientami, którzy opowiadają, 
jak wyglądało ich życie i praca 
w Nigerii w latach 1978-1983. 
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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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Wyniki ankiety o sytuacji 
seniorów w czasie pandemii
Ponad 40 proc. osób 60+ biorących 
udział w  ankiecie Funduszu Hipo-
tecznego DOM, którą przeprowadza-
liśmy telefonicznie w kwietniu 2020, 
przyznało, że kwarantanna niewiele 
zmieniła w  ich dotychczasowym ży-
ciu. Co czwarty senior (25 proc.) de-
klarował jednak, że z powodu izolacji 
brakuje mu ruchu i  rozrywki, a  sie-
dzenie w domu jest przygnębiające.

Co dziesiąty z powodu dystansu spo-
łecznego narzekał na bezsilność, lęk 
i  inne złe emocje (14 proc). W czasie 
izolacji społecznej większość senio-
rów radzi sobie samodzielnie.

Aż 63 proc. ankietowanych deklaru-
je, że nie potrzebuje pomocy pod-
czas kwarantanny. Co dziesiąta oso-
ba biorąca udział w  naszej ankiecie 
przyznawała wprost, że bardziej niż 
pomoc przydałoby się towarzystwo 
drugiego człowieka. Co piąty senior 
biorący udział w  ankiecie (21 proc.) 
twierdzi, że najbardziej przeszkadza 
mu konieczność chodzenia z zakrytą 
twarzą. Dla 15 proc. emerytów naj-
gorsze – w  obecnej sytuacji – jest 
siedzenie w domu, a dla 14 proc. brak 
bezpośredniego kontaktu z bliskimi. 
Co dziesiąty senior (12 proc.) wska-
zywał na brak dostępu do lekarzy. 
Co ciekawe 17 proc. ankietowanych 
odpowiedziało, że w obecnej sytuacji 
nic im nie przeszkadza.
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Co nowego w Funduszu?
Srebrna Linia pomaga w czasie pandemii
W związku z pandemią koronawirusa osoby w wieku 60+ powinny za-
chować szczególną ostrożność, przestrzegać zasad higieny i najlepiej 
ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Biorąc to 
pod uwagę uznaliśmy, że SREBRNA LINIA – usługa telefonicznej pomocy 
informacyjnej Funduszu Hipotecznego DOM – może aktywnie włączyć 
się w pomoc Seniorom, by w tym trudnym okresie mogli bezpiecznie 
pozostać w swoich domach, korzystając ze wsparcia wolontariuszy lub 
nowoczesnych możliwości, jakie dają telefon i internet. Dlatego zachęcamy 
Państwa do pozostania w domu i zadzwonienia na SREBRNĄ LINIĘ! Tel. 
530 000 344 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Nasi wykwali�kowani 
konsultanci pośredniczą i pomagają znaleźć lokalną pomoc w zrobieniu 
zakupów czy wyprowadzeniu psa. SREBRNA LINIA dostępna jest w dni 
robocze w godzinach 9:00–17:00.

Fundusz wdrożył „Dziesiątkę EPPARG”!
Organizacja European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG), zrzeszająca 
największe w Europie podmioty oferujące produkty z zakresu hipoteki odwróconej, wdraża 
nowe standardy, które mają wpłynąć na promocję i dynamiczny rozwój branży na naszym konty-
nencie. Podmioty zrzeszone w EPPARG reprezentują ponad 75 proc. rynku hipoteki odwróconej 
w Europie, a Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM zasiada w zarządzie 
organizacji wraz z przedstawicielami z Włoch, Portugalii, Szwecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 
Nowe standardy zostały nazwane „Dziesiątką EPPARG” i można się z nimi zapoznać na naszej 
stronie. To zbiór norm i wymogów, które de�niują w jaki sposób powinny działać europejskie 
podmioty oferujące hipotekę odwróconą. W zapisach określono szereg minimalnych cech 

produktu m.in. to, że hipoteka odwrócona musi być dożywotnia i gwarantować konsumentowi dożywotnie prawo do korzystania 
z nieruchomości. Standardy obejmują również zestaw warunków dotyczących ochrony konsumentów, zapewnienia profesjonal-
nej i etycznej obsługi poprzez przekazywanie informacji przez kompetentne, wykwali�kowane i należycie upoważnione osoby.

Promocja „2000 zł na lato”!
Teraz dodatkowym argumentem za tym, by do nas zadzwonić jest 
specjalna Promocja „2000 zł na lato”, dzięki której mogą Państwo zy-
skać dodatkowo aż 2000 zł (dwa tysiące złotych) jednorazowej wy-
płaty na start! Aby otrzymać nagrodę pieniężną 2000 zł, wystarczy 
zawrzeć umowę renty dożywotniej w okresie trwania Promocji czyli 
od 1 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2020 roku. Oczywiście skorzysta-
nie z Promocji nie wpływa na standardowo wypłacaną co miesiąc ren-
tę dożywotnią, która dla każdego Klienta wyliczana jest indywidual-
nie. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie: 
www.funduszhipoteczny.pl/2000zl-na-lato.
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Katowice – „Złota rączka” i Srebrny Telefon

Z usługi „Złotej rączki” senior będzie mógł skorzy-
stać maksymalnie raz w miesiącu, czyli nawet 12 
razy w roku. W wyjątkowych przypadkach możliwe 
będzie skorzystanie przez seniora z dodatkowej 
liczby usług – po analizie przypadku dokonanej 
przez urzędników. Koszt naprawy, czyli robocizna 
i zakup drobnych materiałów nie może przekra-
czać 100 zł, natomiast w przypadku droższych 
materiałów jak np. baterie łazienkowe, karnisze, 
lampy będzie obowiązywać zasada, że materiały 
niezbędne do wykonania prac dostarcza osoba, 
której udzielana jest pomoc.

Katalog napraw świadczonych w  ramach pro-
gramu obejmie m.in.:
• wymianę/naprawę kranów w kuchni i łazience,
• udrażnianie zatkanych odpływów, naprawę 

nieszczelnych rur,
• naprawę spłuczki,
• montaż/wymianę deski sedesowej,
• podłączenie pralki/zmywarki,
• wymianę żarówki,

W mediach niedawno pojawiły się doniesienia o uruchomieniu programu “Złota rączka” w Katowicach, co było realizacją 
wyborczej obietnicy prezydenta Katowic Marcina Krupy. Program jest dedykowanym osobom powyżej 65 roku życia, 
którym trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie rodziny. Katowicki 
program “Złota rączka” polega na udzielaniu nieodpłatnej pomocy seniorom, w zakresie drobnych napraw domowych. 
Trzeba jednak zauważyć, że Katowice bynajmniej nie były pierwsze, a podobnych programów skierowanych do seniorów 
jest w Polsce znacznie więcej. Poniżej dowiedzą się Państwo, gdzie jeszcze i na jakich warunkach Seniorzy mogą liczyć 
na bezpłatną pomoc w drobnych domowych naprawach.

• naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego,
• regulację/uszczelnienie drzwi i okien, naprawę 

klamek, zamków, listew przypodłogowych.

W  ramach tego projektu nie możemy jednak 
liczyć na naprawy, które powinny zostać wyko-
nane na rzecz mieszkańca na podstawie umów 
ze wspólnotą mieszkaniową lub administracją. 
Złota rączka nie pomoże również w sprzątaniu, 
myciu okien, wieszaniu zasłon, malowaniu ścian 
czy kładzeniu paneli. 

Jak się zgłosić? Zgłoszenia seniorów są przyjmo-
wane telefonicznie za pośrednictwem „Srebrne-
go Telefonu” oraz osobiście. „Srebrny Telefon” 
działa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Katowicach od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 9.00 do 15.00 pod numerem info-
linii: 32 251 69 00. Miejsce zgłoszeń osobistych: 
Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, pok. 02.

Warszawska „Złota rączka” dla seniora 75+

Warszawski program jest skierowany do warszawia-
nek i warszawiaków którzy ukończyli 75 rok życia 

Bezpłatna „Złota rączka” 
pomaga Seniorom 
w wielu polskich miastach
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i mieszkają samotnie. Polega on na bezpłatnym 
świadczeniu usług drobnych napraw domowych 
takich jak cieknący kran, przykręcenie wyłącznika, 
zawieszenie karnisza czy lampy, naprawy drzwiczek 
w kuchennych sza�ach. Senior może skorzystać 
tylko raz w miesiącu z tej usługi. Wszystkie do-

datkowe materiały i urządzenie nieprzewidziane 
w projekcie (baterie łazienkowe, karnisze, żyran-
dole itp.) muszą być zakupione przez seniora we 
własnym zakresie.

Katalog napraw świadczonych w ramach War-
szawskiego programu jest niemal identyczny do 
tego w Katowicach. Zgłoszenie usterek przyjmo-
wane jest pod numerem telefonu: 22 614 13 16 
w godz. od 8 do 16, a także w Mazowieckim 
Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego 
Krzyża – pod numerem telefonu 500 288 007 
w godzinach od 8 do 16. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: http://senioralna.um.warszawa.
pl/zlotaraczka.

Kraków również ma swoją “Złotą rączkę”

Od 2018 r. krakowscy seniorzy mogą korzystać 
z pomocy w drobnych, domowych naprawach. 
Wszystko to dzięki miejskiemu programowi pod 
nazwą „Złota rączka”. Jego celem jest zapewnie-

nie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych 
naprawach. Skorzystać z niej mogą wszyscy po-
wyżej 60 roku życia, przy czym pierwszeństwo 
mają osoby samotne i niepełnosprawne, a także 
prowadzące jednoosobowe gospodarstwo.

Wszelka pomoc w ramach krakowskiego progra-
mu „Złota rączka” wykonywana jest na miejscu, 
w lokalu, którym zamieszkuje osoba ubiegającą 
się o nią. Wystarczy zadzwonić pod numer te-
lefonu: 12 616 78 14 i wskazać, jakiego rodza-
ju wsparcie jest potrzebne. Usługi realizowane 
w  ramach projektu są potwierdzane pisemnie 
w protokole wykonania naprawy. Program „Złota 
rączka” realizowany jest przez Miejski Ośrodek 
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Pomocy Społecznej oraz Wydział Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia UMK.

W Poznaniu już od 2016 r. działa lokalna “Złota 
rączka”

W stolicy Wielkopolski miejski program “Złota 
Rączka dla Seniora” ma już kilkuletnią tradycję. 
Zgłoszenia do kolejnej edycji programu przyjmują 
konsultanci infolinii miasta POZnan*KONTAKT 
pod numerem telefonu 61 646 33 44. W ramach 
tego programu poznaniacy w wieku 65+, zamiesz-
kujący na terenie Poznania, mogą w swoich domach 
skorzystać z  bezpłatnych usług naprawczych 
i technicznych, takich jak:
• drobne naprawy nie wymagające natychmia-

stowej interwencji, specjalistycznej wiedzy oraz 
uprawnień (np. wymiana żarówki, klamki, 
cieknący kran, wadliwie działająca spłuczka);

• drobne naprawy nie wymagające dużych na-
kładów �nansowych na zakup materiałów.

Złota rączka dla seniora w Suwałkach

W Suwałkach osoby powyżej 70. roku życia mogą 
skorzystać z około tysiąca usług w ramach po-
dobnego programu, który wystartował w połowie 
2019 roku. Wśród oferowanych usług będą m.in.: 
wymiana żarówek, wymiana wyrwanych gniazdek 
lub włączników elektrycznych, wymiana uszcze-
lek w przeciekających kranach, pokręteł baterii, 
słuchawek, węży prysznicowych, odpowietrzenie 
kaloryferów, montaż lub wymiana zamków i kla-
mek, naprawa mebli, wieszanie obrazów, luster, 
rolet, półek, karniszy itp.

Zgłoszenia do suwalskiej “Złotej rączki dla senio-
ra” przyjmowane są telefonicznie pod nr 87 730 
55 27 w godzinach pracy Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych, za pomocą poczty 
elektronicznej pod adresem zlotaraczka@kostro-
ma.pl, a także osobiście w Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Kościuszki 
71 w Suwałkach.

Podobne programy znajdziemy również 
w innych miastach, np.:

BYDGOSZCZ – dla osób 65+, zgłoszenia będą 
przyjmowane i wery�kowane pod numerem tele-
fonu 52 325 44 50 lub osobiście od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-15:00 w sekretariacie 
Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Śród-
mieście” przy ulicy Ogrodowej 9 pok. nr 1.

LESZNO – tu program skierowany jest do osób 
powyżej 65. roku życia, mieszkających samotnie, 
albo w dwuosobowym gospodarstwie domowym 
złożonym z  seniora i  jego współmałżonka lub 
partnera, który również musi mieć ukończone 
65 lat. Wykluczone z programu są osoby, które 
mają dorosłe dzieci, bo to one powinny zadbać 
o rodziców. Obowiązuje też kryterium dochodowe. 
Darmowy fachowiec pomoże seniorowi, który 
mieszkając samotnie ma dochód nie wyższy niż 
1600 zł netto, a w dwójkę – nie więcej niż 1250 zł 
netto na osobę. Aby skorzystać z pomocy trzeba 
się zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, do Zespołu ds. programów i organizacji 
pozarządowych, który znajduje się w Lesznie przy 
ul. Narutowicza 73/1. 

KRAŚNIK – projekt „Złota Rączka dla Seniora” 
skierowany do osób w wieku powyżej 70 lat.

WROCŁAW – seniorzy w wieku 90+, którzy są 
posiadaczami Szmaragdowej Karty Seniora, mogą 
wzywać do siebie “złotą rączkę”, która pomoże 
im w  naprawie różnych usterek technicznych. 
Muszą być to jednak zlecenia, które nie wyma-
gają natychmiastowej ingerencji, specjalistycznej 
wiedzy czy uprawnień (elektrycznych, gazowych, 
hydraulicznych) i  nie mieszczą się w  zakresie 
innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową. 
Aby zgłosić chęć wyrobienia Szmaragdowej Kar-
ty Seniora lub poprosić o wizytę “złotej rączki” 
należy zadzwonić pod numer tel. 668 010 083. 
Zamówienie zostanie zarejestrowane i wysłane 
do partnerów akcji. Wszystkie usterki usuwane 
są na bieżąco, najszybciej, jak to możliwe.
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Renta dożywotnia  
– 9 najważniejszych 
pytań i odpowiedzi

Mimo że pierwszy profesjonal-
ny fundusz hipoteczny oferujący 
seniorom rentę dożywotnią poja-
wił się na polskim rynku w roku 
2008, a więc minęło już ponad 
11 lat, to ciągle na temat tej usłu-
gi panuje wiele mitów, niedo-
mówień i pospolitej niewiedzy. 
Poniżej przedstawiamy dziewięć 
pytań, które często pojawiają się 
w głowach osób rozważających 
to rozwiązanie i przedstawiamy 
rzetelne odpowiedzi bazujące 
na aktualnym stanie prawnym 
i praktyce rynkowej.

Oto najczęściej zadawane pyta-
nia dotyczące renty dożywotniej:

1. Jak wygląda rynek w Polsce. 
Jakie podmioty na nim dzia-
łają? Ile umów już podpisano?

Dane dotyczące podpisywanych 
umów gromadzi GUS w  opar-
ciu o informacje przekazywane 
przez Związek Przedsiębiorstw 
Finansowych (ZPF), w którym 

Renta dożywotnia to jeden z dwóch modeli hipoteki odwróconej dostępny w Polsce dla osób, które ukończyły 60 lat. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że w praktyce jest to aktualnie jedyna opcja pozyskania dodatkowej gotówki z posiadanej 
nieruchomości bez konieczności wyprowadzania się, bo odwrócony kredyt hipoteczny, który mogłyby oferować 
banki, nie został jak dotąd wprowadzony przez żaden bank i nic nie wskazuje, by miało się w tej sprawie coś zmienić 
w najbliższym czasie.

zrzeszone są największe fundu-
sze hipoteczne w  Polsce. Sam 
Fundusz Hipoteczny DOM przez 
blisko 12 lat swojej działalności 
wypłacił seniorom ponad 14 mln 
świadczeń. Ważną częścią rynku 
są umowy o dożywocie podpisy-
wane przez osoby prywatne (np. 
senior z sąsiadem, opiekunem, 
znajomym, kimś z rodziny). Te 
umowy “prywatne” stanowią 99 
proc. wszystkich umów o doży-
wocie zawieranych na polskim 
rynku. Z danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości wynika, że 
w  ciągu ostatnich 10 lat pod-
pisano w Polsce ponad 80 tys. 
takich umów. Niestety osoby 
prywatne często nie mają do-
statecznej wiedzy i zaplecza ka-
pitałowego do tego, by rzetelnie 
i  bezpiecznie wywiązywać się 
z zawartych umów, dlatego od lat 
ZPF, fundusze hipoteczne oraz 
inne organizacje i urzędy, w tym 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
i  UOKiK nawołują o  uregulo-
wanie rynku.

2. Kto i na jakich zasadach może 
liczyć na rentę dożywotnią? 
Jaka jest wysokość świadczeń?

To rozwiązanie dla osób, które 
ukończyły 65 lat i są właściciela-
mi nieruchomości. W miarę roz-
woju rynku hipoteki odwróconej 
w Polsce (oraz zmieniających się 
potrzeb seniorów) fundusze hi-
poteczne kierują również swo-
je oferty do osób w wieku 55+. 
Z danych ZPF wynika, że średnia 
renta dożywotnia w Polsce to ok. 
1000 zł miesięcznie. Wysokość 
renty zależy od wieku i płci se-
niora, a także od wartości jego 
nieruchomości. Zdarzają się 
świadczenia w  wysokości na-
wet 3000 czy 5000 zł miesięcz-
nie. W Funduszu Hipotecznym 
DOM najwyższe świadczenie 
miesięczne to ponad 6 tysięcy 
złotych. Warto wspomnieć, że 
w niektórych przypadkach moż-
na również otrzymać dodatkowe 
świadczenie jednorazowe zaraz 
po podpisaniu umowy.
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3. Czy trzeba mieć zdolność 
kredytową, żeby skorzystać 
z renty dożywotniej?

Nie. Fundusze hipoteczne nie 
badają zdolności kredytowej 
klientów. Renta dożywotnia 
jest skierowana do seniorów, 
którzy posiadają dom lub miesz-
kanie. W zamian za przekazanie 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu lub prawa włas-
ności do nieruchomości, senior 
otrzymuje comiesięczne i doży-
wotnie świadczenie pieniężne, 
przy czym Senior zachowuje do-
żywotnie prawo do korzystania, 
mieszkania w dotychczasowym 
lokum. Jego wysokość jest uza-
leżniona przede wszystkim od 
wartości mieszkania, płci oraz 
wieku seniora.

4. Czy do renty dożywotniej 
kwali�kują się jedynie miesz-
kania hipoteczne?

Renta dożywotnia jest dostępna 
dla właścicieli mieszkań hipo-
tecznych, domów oraz mieszkań 
spółdzielczych własnościowych.

5. Czy wypłacane świadczenia 
podlegają waloryzacji i o ja-
kie przepisy oparte są umowy 
przygotowywane przez pro-
fesjonalne fundusze?

Renta dożywotnia, w  obecnej 
sytuacji, opiera się na instytu-
cji Dożywocia (Kodeks Cywilny, 
art. 908-916) lub umowie Renty 
(Kodeks Cywilny, art. 903-907) 
określającej świadczenie jako 
nieograniczone w czasie – wy-
płacane dożywotnio. Senior 

otrzymuje świadczenia do końca 
życia, umowa może trwać nawet 
kilkadziesiąt lat, a fundusz po-
krywa koszty podwyżek czynszu 
oraz podatku od nieruchomości, 
jak również opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntów (lub opłaty 
przekształceniowe w przypadku 
gdy prawo użytkowania wieczy-
stego przekształciło się w prawo 
własności gruntu). – Świadczenia 
wypłacane przez Fundusz Hipo-
teczny DOM są waloryzowane 
o wskaźnik in�acji – wyjaśnia 
Małgorzata Rosińska, Kierownik 
Działu Prawnego.

6. Czy od renty dożywotniej 
płaci się podatek?

Zgodnie z Uchwałą Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z  17 
listopada 2014 r., zbycie nie-
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ruchomości w drodze umowy 
o dożywocie nie podlega opo-
datkowaniu podatkiem docho-
dowym od osób �zycznych. Nie 
jest bowiem możliwe określenie 
przychodu na zasadach zawar-
tych w art. 19 ust. 1 i 3 ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
�zycznych. Jak bowiem stanowi 
art. 19 ust. 1 wspominanej usta-
wy, przychodem z odpłatnego 
zbycia nieruchomości (a takim 
jest umowa o  dożywocie) jest 
wartość wyrażona w cenie okre-
ślonej w umowie. Art. 19 ust. 3 
ustawy o podatku dochodowym 
od osób �zycznych możemy za-
stosować dopiero wówczas, gdy 
wartość nieruchomości wyrażo-
na w cenie określonej w umo-
wie nie odpowiada wartości 
rynkowej. Co istotne, umowa 
o dożywocie nie zawiera w ogóle 
takiego elementu jak cena. Stano-
wisko to potwierdzają rozliczne 
interpretacje podatkowe.

7. Co to jest służebność osobi-
sta mieszkania i czy można 
ją przenieść na inną osobę?

Dotyczy ona przede wszystkim 
potrzeb mieszkaniowych oso-
by uprawnionej i nie obejmuje 
dodatkowych świadczeń, które 
można ustanowić w  umowie 
dożywocia (takich jak np. po-
moc w chorobie, dostarczenie 
ubrania, czy wyżywienia). Dzięki 
służebności osobistej mieszka-
nia senior jest uprawniony do 
dożywotniego korzystania z lo-
kalu czy też pomieszczeń. Senior 
może też przyjąć na mieszkanie 
dzieci (małoletnie), małżonka 
i inne osoby, ale w ostatnim przy-
padku – tylko pod warunkiem, 
że są przez niego utrzymywane 

lub niezbędne do prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Co 
ważne, służebność osobista 
mieszkania jest ustanawiana 
również przez notariusza, a od-
powiednie zapisy mogą znaleźć 
się w księdze wieczystej nieru-
chomości. Warto podkreślić, 
że służebność osobista nie jest 
prawem zbywalnym. Nie można 
jej zbyć (sprzedać) ani przenieść 
na inną osobę. Niemożliwe jest 
również przeniesienie uprawnień 
do jej wykonywania. Co ważne – 
służebność osobista nie wchodzi 
do spadku po seniorze, ponieważ 
wygasa z dniem jego śmierci.

8. Czy po podpisaniu umowy 
renty dożywotniej istnieje 
możliwość wynajmowania 
pokoju lub mieszkania?

Tak, senior może wynajmować 
mieszkanie lub pokój. Umowa 
najmu jest trójstronna, zawiera-
na pomiędzy seniorem, najemcą 
oraz funduszem hipotecznym. 
Całość środków z najmu otrzy-
muje senior.

9. Czy obowiązujące przepisy 
są wystarczające do zawie-
rania umów dożywocia? 
Czy zapewniają seniorom 
bezpieczeństwo, czy to sami 
seniorzy powinni o  to bez-
pieczeństwo zadbać?

– Uważamy, że branża powinna 
mieć dedykowane regulacje i po-
stulujemy o takie przepisy od lat. 
Aktualnie możliwość zawierania 
umów renty dożywotniej przez 
dowolny podmiot i świadczenie 
takiej usługi nawet przez osoby 
prywatne powoduje, że seniorzy 
narażeni są na propozycje, które 

nie są poparte żadnym zapleczem 
�nansowym. Umowa renty jest 
zobowiązaniem świadczeniodaw-
cy do końca życia seniora, często 
na kilkadziesiąt lat. Niestety nikt 
nie stoi na straży, włącznie z re-
gulacjami prawnymi, aby takie 
propozycje mogły być składane 
przez wiarygodnych świadcze-
niodawców, którzy wywiążą się 
z zobowiązań zawartych w umo-
wie – mówi Robert Majkowski, 
Prezes Funduszu Hipotecznego 
DOM. Dodatkowo, przewlekłość 
postępowań sądowych powodu-
je, że dochodzenie praw przez 
seniorów jest niestety bardzo 
często wręcz niemożliwe. Rynek 
rent dożywotnich wymaga pro-
fesjonalizacji i  szerszego zaan-
gażowania ze strony polityków 
i  urzędników. – Dziś nieprofe-
sjonalne podmioty psują renomę 
profesjonalnie działającej branży, 
która jest zrzeszona w ZPF, stosu-
je Zasady Dobrych Praktyk i od 
ponad 10 lat rzetelnie wywiązuje 
się ze swoich zobowiązań i nie-
przerwanie wypłaca seniorom 
świadczenia – dodaje.

Regulamin Promocji:
www.funduszhipoteczny.pl/ 2000zl-na-lato

ZYSKAJ 2000 ZŁ  
NA START!

Podpisz umowę renty 
dożywotniej do 31.08.2020 

i skorzystaj z Promocji.  

Zadzwoń: 530 000 344
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Woda i jej 
znaczenie  
w diecie 
osób 60+

Woda jest głównym składnikiem ciała człowieka – każdego naszego narządu (woda stanowi 86% zawartości wątroby, 
75% – mózgu i 22% – kości) i każdej naszej komórki. Ogółem u osób dorosłych stanowi ona około 50-60 proc. masy 
ciała (kobiety na ogół mają nieco mniejszy poziom zawartości wody niż mężczyźni).

ILE WODY DZIENNIE 
POWINNIŚMY WYPIJAĆ?

Jeśli ważysz np. 60 kg, to woda 
w  Twoim organizmie stanowi 
aż 36 kg. A  zatem prawidło-
we funkcjonowanie naszych 
organizmów zależy w  dużej 
mierze od tego, czy zaopatru-
jemy je w  odpowiednią ilość 
wody. Wraz z wiekiem poziom 
zawartości wody w organizmie 
zmniejsza się i w przypadku osób 
powyżej 60 roku życia oscyluje 
w  okolicach 47-55%. U  osób 
starszych dużo wyższe jest też 
ryzyko odwodnienia organizmu. 
Statystyki wskazują, że właśnie 

odwodnienie jest jedną z głów-
nych przyczyn hospitalizacji osób 
starszych.

Dzienne zapotrzebowanie na 
wodę jest zmienne i zależy od 
takich czynników, jak klimat (ak-
tualna temperatura powietrza), 
masa ciała, stosowana dieta czy 
poziom aktywności �zycznej. 
Niemniej woda to podstawa pi-
ramidy zdrowego żywienia dla 
osób 60+. W przypadku Polski 
przyjmuje się, że średnio męż-
czyzna powinien przyjmować 
około 2,5 litra wody dziennie, 
a kobieta – 2 litry. Oczywiście 
podane wielkości obejmują 

również wodę przyjmowaną 
w  innej formie, czyli np. soki, 
napoje mleczne, warzywa czy 
owoce. Można samodzielnie 
wyliczyć swoje indywidualne 
zapotrzebowanie – przyjmuje się 
około 35 ml na każdy kilogram 
masy naszego ciała, a więc osoba 
ważąca 65 kg x 35 ml to daje 
2275 ml czyli około 9 szklanek 
wody dziennie.

WPŁYW DIETY NA NASZE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Do produktów, które dostarcza-
ją nam najwięcej wody należą 
niewątpliwie warzywa i owoce. 
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Świeży ogórek to aż w 96% woda, 
sałata i cukinia zawierają 95% 
wody, pomidory – 94%, a arbuzy 
i truskawki – 91%. Są też jednak 
produkty, których spożywanie 
zwiększa nasze zapotrzebowanie 
na wodę. Należą do nich wędliny 
i mięso, sól, płatki owsiane, su-
szone owoce, chleb żytni, chipsy, 
jaja, herbata, kawa, czekolada, 
piwo i  wino. Jeśli więc wspo-
mniane produkty występują 
regularnie w  naszej diecie, to 
wówczas powinniśmy wypijać 

więcej wody niż wyliczone powy-
żej przeciętne zapotrzebowanie.

NA DOBRY POCZĄTEK DNIA – 
SZKLANKA WODY Z CYTRYNĄ

Wiele osób nie lubi pić wody 
i  ma w  zwyczaju gasić prag-
nienie niezdrowymi napojami 
gazowanymi, kawą czy sokami. 
Warto jednak pamiętać, że do 
picia wody można przyzwycza-
ić nasz organizm, podobnie jak 
do wielu innych codziennych 
rutyn, jeśli będziemy to robić 
konsekwentnie i regularnie. Na 
początek proponujemy wyrobić 

w sobie nawyk wypijania dwóch 
szklanek wody zaraz po przebu-
dzeniu – najlepiej pół godziny 
przed pierwszym posiłkiem. Do 
pierwszej z nich warto wycisnąć 
sok z  połowy cytryny. Można 
też dodać kilka listków świeżej 
mięty i odrobinę miodu. Taki 
napój będzie miał dodatkowe 
działanie oczyszczające z toksyn, 
przeciwzapalne i prozdrowotne. 
Sok z cytryny zawiera w sobie 
dużo �awonoidów, czyli przeciw-
utleniaczy, które chronią orga-

nizm przed działaniem wolnych 
rodników i stresem oksydacyj-
nym. Rodniki uznawane są za 
jedne z czynników sprzyjających 
rozwojowi schorzeń cywiliza-
cyjnych, w tym chorób układu 
sercowo-naczyniowego.

ZDROWE NAWYKI ZWIĄZANE 
Z PICIEM WODY

Podstawowa zasada mówi, żeby 
pić wodę zanim poczujemy taką 
potrzebę – bowiem gdy pojawia 
się pragnienie, to najczęściej jest 
to już objawem odwodnienia 
rzędu 1–2 proc. Warto zawsze 

mieć pod ręką szklankę z wodą 
lub butelkę i popijać przez cały 
dzień małymi łykami, sukcesyw-
nie uzupełniając ubytki. Zawsze 
starajmy się wypić o kilka łyków 
więcej niż czujemy potrzebę. 
Samo zaspokajanie pragnienia 
wyrównuje bowiem straty wody 
tylko w  około 70 procentach. 
W  okresie letnim, gdy panuje 
upalna pogoda, nasz organizm 
zużywa znacznie więcej wody, 
bo jest ona wykorzystywana do 
schładzania ciała poprzez po-

cenie się. Trzeba wów-
czas pić znacznie więcej 
wody niż standardowe 
dzienne zapotrzebowa-
nie – najlepiej pić wodę 
w  temperaturze pokojo-
wej. Podobnie wygląda sy-
tuacja podczas intensyw-
nego wysiłku �zycznego, 
np. szybki i długi spacer, 
sprzątnie mieszkania, pra-
ca w  ogrodzie. Wskaza-
niem do zwiększonego 
nawadniania jest również 
występowanie biegunki 
i wymiotów.

NADMIAR WODY TEŻ MOŻE 
ZASZKODZIĆ

Wprawdzie w przypadku osób 
60+ najczęstszym problemem 
jest spożywanie zbyt małej ilości 
wody, co prowadzi do odwod-
nienia, to jednak warto pamię-
tać, że zbyt szybkie picie dużej 
ilości wody (więcej niż 1.5 litra 
na godzinę) może prowadzić do 
poważnych zaburzeń w gospo-
darce elektrolitycznej organizmu. 
Objawami takich zaburzeń mogą 
być m.in. osłabienie, nudności, 
wymioty czy brak apetytu.
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Przydatne aplikacje 
na telefon
Co warto mieć na smartfonie Seniora?

MAPY, LOKALIZACJA, 
TRANSPORT MIEJSKI I TAXI

Zacznijmy od Google Maps – 
jednej z  najpopularniejszych 
aplikacji, znanej także z pozio-
mu przeglądarki internetowej 
na komputerze. Jest to aplikacja 
pozwalająca przeglądać mapy 
całego świata, danego kraju czy 
miasta, a  nawet oglądać foto-
gra�czny obraz wybranej ulicy. 
Możemy szukać wskazanego 
adresu lub konkretnego miejsca 
(wpisując w pole wyszukiwania 
nazwę �rmy, restauracji, szpi-
tala), aby następnie otrzymać 
jego lokalizację na mapie i op-
tymalną trasę dojazdu za pomo-
cą różnych środków transportu 
(pieszo, samochodem, komuni-
kacją miejską) oraz szacowany 
czas dojazdu. Jest to darmowa 
aplikacja, dostępna zarówno 
na telefony z systemem Andro-
id, jak i iOS (iPhone). Google 

Co raz więcej osób 60+ korzysta ze smartfonów, choć nie wszyscy wykorzystują w pełni możliwości, jakie oferuje ten 
mały komputer mieszący się w naszej dłoni. Smartfon to bowiem znacznie więcej niż tylko urządzenie do rozmów 
telefonicznych, wysyłania wiadomości SMS czy słuchania muzyki. Czas pandemii koronawirusa to dobry okres, by 
zapoznać się z dodatkowymi funkcjonalnościami naszych aparatów i możliwościami, jakie oferują aplikacje, które 
można bezpłatnie pobrać i zainstalować na naszym smartfonie. Warto przy tym pamiętać, by aplikacje pobierać tylko 
z zaufanego źródła, czyli najlepiej z o�cjalnych sklepów – Google Play (dla telefonów z systemem Android) lub 
App Store (dla telefonów iPhone). Poniżej przedstawiamy najbardziej przydatne aplikacje na telefon seniora, które 
sprawdzą się w codziennych sprawach, zapewnią nam rozrywkę oraz kontakt ze znajomymi.

Maps najczęściej jest już zain-
stalowana na nowych telefonach, 
a więc nie trzeba jej instalować. 
Wystarczy odnaleźć na ekranie 
telefonu charakterystyczną ikonę 
z wielokolorową pinezką.

Polska aplikacja JakDojade 
przyda się szczególnie miesz-
kańcom większych miast z roz-
budowaną siecią tramwajo-
wo-autobusową. JakDojade 
pokazuje bowiem wszystkie op-
cje dojechania z miejsca, w któ-
rym aktualnie się znajdujemy do 
innej wskazanej lokalizacji za 
pomocą transportu miejskiego, 
z godzinami odjazdów tramwa-
jów i autobusów, a nawet cenami 
biletów, które można również 
nabyć poprzez tę aplikację. 
W JakDojade znajdą Państwo 
również wszystkie aktualne 
rozkłady jazdy dla tramwajów, 
autobusów, metra, a nawet pod-
miejskich pociągów.

Gdy chcemy zamówić taksów-
kę, wybór jest spory! Najpo-
pularniejsze aplikacje, które 
możemy polecić to: Uber, Bolt, 
FREE NOW czy Taxi Polska. 
Wszystkie te aplikacje pozwa-
lają w bardzo wygodny sposób 
zamówić przejazd bez koniecz-
ności rozmawiania z operatorem. 
W niektórych aplikacjach trzeba 
będzie podpiąć swoją kartę płat-
niczą, najlepiej kredytową. Dzię-
ki temu płatność za przejazdy 
będzie pobierana automatycznie 
po ich zakończeniu i  nie mu-
simy martwić się posiadaniem 
odpowiedniej kwoty w gotówce. 
Wystarczy wskazać w aplikacji 
miejsce docelowe, miejsce od-
bioru i  dostajemy ofertę z  ak-
tualną ceną dla tej trasy. Warto 
pamiętać, że cena przejazdu 
może się zmieniać w ciągu dnia 
w  zależności od obłożenia za-
mówieniami danej aplikacji. 
Jeśli zaakceptujemy ofertę, na 
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mapce zobaczymy, gdzie aktu-
alnie znajduje się nasz kierowca 
i kiedy dotrze do punktu odbioru. 
Poznamy też model samochodu 
i  jego numer rejestracyjny, co 
ułatwi rozpoznanie właściwego 
samochodu. W przypadku apli-
kacji Uber i Bolt samochody naj-
częściej nie są bowiem wyraźnie 
oznakowane.

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE, 
CZATY, ROZMOWY VIDEO

Co raz więcej osób 60+ aktywnie 
korzysta z najpopularniejszego 
na świecie serwisu społecznoś-
ciowego Facebook, który oczy-
wiście udostępnia również swoją 
darmową aplikację na telefony. 
Jednak korzystając z Facebooka 
na komputerze często prowadzi-
my na nim również rozmowy ze 
znajomymi za pomocą funkcji 
czatu. Chcąc skorzystać z  tej 

funkcji na telefonie powinniśmy 
jednak zainstalować dodatkową 
aplikację o nazwie Messenger. 
Po zalogowaniu się za pomocą 
naszego konta na Facebooku 
zobaczymy listę znajomych 
z Facebooka i będziemy mogli 
rozmawiać w  ten sam sposób, 
co na komputerze.

Korzystając z  Messengera na 
telefonie poza standardową 
rozmową w formie wiadomości 
tekstowych, możemy rozmawiać 
za pomocą połączenia głosowego 
lub video. Nie wszyscy też wie-
dzą, że Messenger umożliwia do-
dawanie większej ilości osób do 
jednej rozmowy. A więc zamiast 
umawiać się na kawę z pięcioma 
koleżankami, w czasie kwaran-
tanny możemy zorganizować 
taką pogawędkę w aplikacji Mes-
senger. Bardzo podobne moż-
liwości, jak Messenger, oferują 

również dwie inne popularne 
aplikacje – WhatsApp i Skype. 
Obie są bezpłatne i pozwalają 
prowadzić rozmowy tekstowe, 
głosowe i połączenia video.

ZAKUPY, ZNIŻKI I PROGRAMY 
RABATOWE

Wiele popularnych sieci handlo-
wych i sklepów internetowych 
oferuje już swoje aplikacje na te-
lefon. Niektóre, np. aplikacja Al-
legro, Mobilne Frisco czy Tesco 
E-zakupy umożliwiają wygodne 
zakupy przez internet. Główną 
rolą innych aplikacji (np. Lidl 
Plus, Twoja Biedronka, Mój 
Carrefour, Tesco Clubcard) 
jest informowanie o specjalnych 
ofertach i promocjach, dostęp-
nych za pomocą specjalnej karty 
rabatowej. Takie aplikacje należy 
uruchomić podczas dokony-
wania płatności w kasie sklepu 



14

i zeskanować dostępny w niej 
kod kreskowy naszej karty ra-
batowej. W ten sposób naliczą 
nam się zniżki lub punkty i nie 
musimy pamiętać o  noszeniu 
przy sobie plastikowych kart 
rabatowych. Aplikacje sklepów 
pozwalają też sprawdzić ofertę 
produktów, lokalizację i godziny 
otwarcia poszczególnych placó-
wek. W niektórych aplikacjach 
dostępne są również nasze pa-

ragony ze wszystkich zakupów 
przy których skanowaliśmy kartę. 
Ta funkcja może się przydać gdy 
będziemy chcieli zareklamować 
jakiś produkt, a  nie zachowa-
liśmy papierowego paragonu. 
Są też aplikacje łączące funkcje 
zakupów przez internet z kartą 

rabatową, którą można zeska-
nować przy kasie w sklepie (np. 
Rossmann i Empik).

ROZRYWKA, MUZYKA, RADIO 
I FILMY

Niewątpliwą zaletą smartfona 
jest to, że prawie zawsze mamy 
go pod ręką – nawet wtedy, gdy 
nie mamy dostępu do telewizora, 
radia czy innej rozrywki. Warto 

więc pamiętać, że odpowiednie 
aplikacje na telefon seniora mogą 
zapewnić nam nieskrępowany 
dostęp do rozrywki w dowolnym 
miejscu i czasie. Wiele osób 60+ 
korzysta z serwisu YouTube na 
komputerze, by oglądać różne 
�lmy, występy kabaretowe czy 

słuchać ulubionej muzyki. Jest 
to prawdziwa skarbnica różnych 
archiwalnych perełek – dlatego 
zadbajmy, by aplikacja YouTu-
be zagościła także na naszym 
telefonie.

Dla fanów muzyki, którzy lubią 
cały czas słyszeć w słuchawkach 
piosenki ulubionych piosenkarzy, 
dobrym wyborem będą aplikacje 
Spotify i Tidal. Obie posiadają 
bogate biblioteki wykonawców 
i  utworów niemal wszystkich 
gatunków i  epok, więc każdy 
znajdzie tam coś dla siebie. 
W wersji bezpłatnej trzeba co 
kilka utworów odsłuchać re-
klamę, ale za niewielką opłatą 
można się cieszyć muzyką bez 
żadnych ograniczeń. Jeśli ktoś 
woli po prostu słuchać muzy-
ki z radia niż samodzielnie jej 
szukać i wybierać, to może spró-
bować aplikacji Tuba.FM, czyli 
internetowego radia agregują-
cego takie popularne stacje jak 
m.in. Złote Przeboje czy Radio 
Pogoda.

Osoby preferujące audycje pub-
licystyczne, wywiady i reportaże 
radiowe z  pewnością docenią 
aplikację radia TOK FM. Za 
jej pomocą można bezpłatnie 
słuchać programu tej stacji na 
żywo. Kinomaniacy i fani seriali 
telewizyjnych powinni ściągnąć 
sobie polską aplikację Filmweb. 
Pozwala ona zapoznać się z opisa-
mi, recenzjami i ocenami �lmów 
i seriali. Można w niej sprawdzić 
nazwiska aktorów i twórców, ter-
miny emisji �lmów w stacjach TV 
oraz bieżący repertuar kinowy 
w naszym mieście.
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Życie Seniora: Przypomnijmy 
naszym Czytelnikom, że w latach 
1978-1983 mieszkali Państwo 
w  odległej Nigerii, w  samym 
sercu czarnej Afryki. Na pew-
no wielu naszych czytelników 
zastanawia się, jak wyglądało 
Państwa życie w tym odległym 
zakątku świata?
Pan Wojciech: Na początku 
muszę wyraźnie zaznaczyć, że 
w tamtych latach nie było jeszcze 
takiego radykalizmu muzułmań-
skiego, jak to obserwujemy obec-
nie. Nigeria to kraj, w którym jest 
wiele religii, ale islam jest religią 
dominującą, szczególnie na pół-
nocy kraju, gdzie mieszkaliśmy 

w pierwszych latach naszego po-
bytu. Czarnoskórzy mieszkańcy 
traktowali nas jednak z dużym 
szacunkiem i sympatią. Nasze 
pojawienie się w odległych wio-
skach zawsze wywoływało dużą 
sensację, szczególnie wśród dzie-
ci, które w tamtych latach czę-
sto nigdy wcześniej nie widziały 
białych ludzi. Teren, na którym 
najpierw mieszkaliśmy to obszar 
tzw. sawanny parkowej, gdzie 
wśród traw rosły baobaby. Pa-
nuje tam gorący klimat z dwoma 
porami roku – 9 miesięcy pory 
suchej i 3-miesięczna pora desz-
czowa, kiedy zdarzały się opady. 
Początkowo mieszkałem w tzw. 

„guesthouse” czyli rodzaju hote-
lu pracowniczego, ale po jakimś 
czasie dostaliśmy własny dom 
z pełnym wyposażeniem.
Pani Gertruda: Na tym samym 
terenie pracowało też wielu ob-
cokrajowców z innych krajów: 
Słowacy, Czesi, Węgrzy, Włosi, 
Anglicy czy Rosjanie. Utrzymy-
waliśmy z nimi bliskie relacje 
towarzyskie. Co weekend orga-
nizowane były imprezy, potań-
cówki – żeby zabić czas, bo nie 
było tam zbyt wiele rozrywek, 
miejscowa telewizja nadawa-
ła głównie programy religijne 
w miejscowym języku, nie było 
też kin czy restauracji. 

Wywiad z Panią Gertrudą i Panem Wojciechem, 
klientami Funduszu Hipotecznego DOM – część II 

Nasza afrykańska 
przygoda
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ŻS: Jaki był najważniejszy pro-
jekt, przy którym pracowali 
Państwo w Nigerii?
Pan Wojciech: Firma, w której 
pracowałem, budowała na rzece 
Sokoto, na północy Nigerii, tamę 
i trzeba było bardzo precyzyjnie, 
z dokładnością do kilku centy-
metrów, wyznaczyć obszar pod 
zalew, który miał powstać w tej 
okolicy. Okazało się, że jestem 
jedyną osobą tam, która wie, jak 
się za to zabrać. Musieliśmy to 
zrobić dość szybko – tak, by zdą-
żyć przed nadejściem kolejnej 

pory deszczowej. Ponieważ było 
to ciężkie i  wymagające bez-
błędnej komunikacji zadanie, 
to zaangażowałem do pomocy 
również moją żonę. Dzięki na-
szej dobrej kooperacji w terenie, 
zadanie wykonaliśmy z dokład-
nością do 3 cm, co było bardzo 
dobrym wynikiem. 
Pani Gertruda: Pamiętam, że 
wstawialiśmy codziennie o 5:00 
rano, żeby już o godz. 6:00 być 
na miejscu i zaczynać pomiary 
w terenie. Ponieważ ja stałam za 
aparatem, a  Wojtek zajmował 

się ustawianiem tyczek wska-
zujących obszar zalewu, to Ni-
geryjczycy byli przekonani, że to 
ja jestem tą ważniejszą osobą. Nie 
mieliśmy zbyt dużo czasu, bo już 
około godziny 12:00 upał stawał 
się nie do zniesienia i musieliśmy 
wracać do kampusu. Tam czekali 
już na nas z obiadem, a w naszych 
pokojach mieliśmy klimatyzację, 
która pozwalała się szybko zrege-
nerować po porannym wysiłku. 

ŻS: Ten projekt udało się Pań-
stwu wspólnie doprowadzić do 
szczęśliwego końca, a co wyda-
rzyło się później?
Pani Gertruda: Nigeryjczycy 
pracujący przy tym projekcie 
zauważyli moje zaangażowanie 
i zostało to docenione. Pojawiła 
się możliwość, żebym została o�-
cjalnie zatrudniona w tej samej 
�rmie, co Wojtek. Musiałam 
jednak przejść przez cały proces 
rekrutacji, którego kluczowym 
elementem była rozmowa kwa-
li�kacyjna w języku angielskim 
przed komisją złożoną z zarządu 
tej �rmy. Ja raczej nie mówiłam 
zbyt płynnie po angielsku, a mąż 
nie mógł mi wtedy pomóc. Na 
szczęścia była wola, żeby mnie 

Pamiątki przywiezione z Nigerii
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przyjąć, więc pytania do mnie 
były zadawane powoli i w miarę 
prostym językiem, więc dałam 
sobie radę. Dostałam wysokie 
stanowisko, tylko jeden stopień 
niżej od Głównego Geodety i by-
łam pierwszą kobietą zatrudnioną 
w pionie technicznym tej �rmy. 
Pracowały tam oczywiście ko-
biety na stanowiskach lekarzy, 
pielęgniarek czy nauczycieli, ale 
w tym technicznym obszarze by-
łam pionierką. Przenieśliśmy się 
wtedy do innego kampusu, któ-
ry wcześniej zbudowali Włosi – 
trzeba przyznać, że warunki życia 
tam były bardzo dobre. Mieliśmy 
basen, dobrze wyposażony super-
market, korty tenisowe, kościół, 
szpital, a nawet kino. 

ŻS: Ale to jeszcze nie był Państwa 
ostatni przystanek w Nigerii?
Pan Wojciech: W tak zwanym 
międzyczasie ja dostałem pro-
pozycję innej pracy – tym ra-
zem już dla dużej, prywatnej 
�rmy. To był bardzo korzystny 
kontrakt na południu Nigerii 
i wkrótce tam się przenieśliśmy, 
ale wcześniej wróciliśmy na 
krótki urlop do Polski. A była 
to zima roku 1981…

ŻS: Czyli ogłoszenie 13 grud-
nia 1981 r. stanu wojennego za-
stało Państwa podczas pobytu 
w Polsce?
Pan Wojciech: Tak, pamiętam 
że wybraliśmy się na krótki od-
poczynek do Bukowiny Tatrzań-
skiej i z powodu stanu wojennego 
byliśmy tam niemal jedynymi 
turystami. Później, gdy chcieli-
śmy z żoną odwiedzić teściową 
w Toruniu, to trzeba było zała-
twiać specjalną pisemną zgodę 
na wyjazd do innego miasta. Na 
szczęście udało nam się wkrótce 
wrócić do Afryki, bo tam żyło 
się wtedy dużo przyjemniej i wy-
godniej. Przeprowadziliśmy się 
na południe Nigerii do portowe-
go miasta Warri. Ja pracowałem 
dla koncernu na�owego, który 
chciał rozwinąć kolejną gałąź 
działalności w  branży budow-
lanej i moją rolą było zorgani-
zowanie tej działki. 
Pani Gertruda: Życie na połu-
dniu Nigerii znacznie się różniło 
od tego na północy. Klimat był 
bardziej wilgotny, mieszkaliśmy 
w większym mieście. Mieliśmy 
duży dom z pięcioma osobami 
służby na stałe. Na południu 
było też bardziej niebezpiecz-

nie – w mieście Warri po 23:00 
obowiązywała godzina policyj-
na dla miejscowych. Jeżdżąc po 
mieście można się było nawet 
natknąć na trupy brutalnie za-
mordowanych ludzi.

ŻS: Co skłoniło Państwa do 
powrotu do Polski?
Pan Wojciech: W  1983 roku 
w Nigerii wybuchł kryzys �nan-
sowy, więc zdecydowaliśmy się 
wrócić do kraju, bo doszliśmy do 
wniosku, że tak naprawdę tylko 
wśród swoich można mieć pełne 
poczucie bycia u siebie. Niedługo 
po powrocie do Polski rozpoczę-
liśmy budowę naszego domu pod 
Warszawą, w  którym dziś roz-
mawiamy. Trochę czasu nam to 
zajęło, bo po drodze były różne 
wzloty i upadki, jak to w życiu. 
Na szczęście z perspektywy czasu 
mogę powiedzieć, że przeżyliśmy 
z żoną bardzo dużo i naszymi 
przeżyciami można by pewnie 
obdzielić kilka innych osób. 

ŻS: Serdecznie dziękujemy za 
miłą rozmowę.

1. Słodki jesienny owoc

2. Elegancka chusta noszona przez panie

3. Ikra jesiotra, szlachetny przysmak

4. Region Włoch, słynący z wina Chianti

5. Amerykańska piosenkarka pop słynąca ze skandali

6. Teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny

7. Olga, pisarka, polska noblistka

Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło!
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GŁÓWNE TRENDY NA SEZON LATO 2020

Wszystko wskazuje na to, że dominującym trendem 
na najbliższe ciepłe miesiące będzie powrót do 
mody kojarzonej z latami 70-tymi. Popularne będą 
wzory kwiatowe, roślinne, odwołania do tropików 
(np. powrót do koszul hawajskich w modzie mę-
skiej) czy stylu safari oraz motywów zwierzęcych 
(panterka, zebra, szylkret). Wzrok płci przeciwnej 
można przyciągnąć wybierając �uorescencyjne 
kolory nawiązujące do ery disco. Osoby prefe-
rujące subtelny styl mogą ubrać pastele, falbanki, 
koronki i desenie w grochy. Nadal widoczne będą 
inspiracje folklorem oraz dominacja naturalnych 
materiałów, takich jak len, bawełna czy skóra.

KOLORY LATA 2020

Instytut Pantone – którego specjaliści przeczesują 
świat w poszukiwaniu trendów kolorystycznych 

– na kolor roku 2020 wskazał klasyczny niebieski 
(19-4052 Classic Blue). Jest to kolor wieczornego 
nieba na krótko po zapadnięciu zmroku, barwa 
uosabiająca spokój, pewność siebie i stabilizację. 
Może też przywoływać klasyczny odcień jeansu – 
warto wspomnieć, że klasyczny denim też będzie 
bardzo modny w tym sezonie.

Ale oczywiście niebieski to tylko jedna z wielu barw 
przewijających się na ostatnich pokazach mody. 

Powszechnie panujące w Polsce przesądy, że osoby w wieku 60+ powinny ubierać się w szarobure, staroświeckie 
ubrania i nie przejmować się modą można już na szczęście odłożyć do lamusa. Oczywiście emeryckie dochody mogą 
stanowić istotny czynnik utrudniający podążanie za przykazaniami dyktatorów mody, ale pamiętajmy, że moda rzad-
ko wymyśla coś zupełnie nowego. Style w modzie, które były na topie w latach 70, 80 czy 90-tych wracają i czasem 
wystarczy wyciągnąć z dna szafy zapomnianą sukienkę, koszulę czy inny dodatek, by zadać szyku na mieście! A więc 
jaka będzie moda w roku 2020?

Modowe 
trendy na 
lato 2020
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Jakie jeszcze kolory będą hitami 2020 roku? – Na 
pewno barwy ziemi, odwołujące się do mody na 
bycie “eko” – odcienie brązów, zgniłe zielenie, ale 
też barwa karmelowa. Osoby odważne i przebo-
jowe mogą spokojnie wybrać ognistą czerwień 
lub barwy neonowe, a  nawet �uorescencyjne. 
W modzie będzie też kolor patyny (tzw. zieleń 
biskajska) czyli jasnozielony z domieszką niebie-
skiego. Na eleganckie wyjście można natomiast 
wybrać głęboką, butelkową zieleń, kojarzącą się 
z głębią lasu.

STYLOWE KROJE I DODATKI

Hitem sezonu będą m.in. trzyczęściowe garnitury 
zapinane na jeden guzik, golfy i spodnie z delikat-
nie rozszerzanymi nogawkami, ale też zwiewne 
sukienek midi. Projektanci często sięgają po falbany 

w hiszpańskim stylu, kobiece dekolty, a także kroje 
asymetryczne. Dużo będzie nawiązań do stylu 
wiktoriańskiego oraz do lat 70. i 90. W ramach 
mody na styl safari zobaczymy kieszenie typu 
kargo; podwijane rękawy; paski podkreślające 
talię; zapinane na guziki sukienki i spódniczki. 
Modne dodatki, w które każda elegantka powinna 
się wyposażyć to delikatne apaszki, lniane sza-
le, plecione paski. Torebki mogą być zarówno 
z naturalnej skóry, płótna lub plecione, na ramię 
jak i do ręki. A jakie buty wybrać? Sandały tzw. 

“rzymianki” to obuwnicza klasyka sezonu letnie-
go, wiązane na cieniutkie jak makaron spaghetti 
paski, nabrały współczesnego charakteru dzięki 
krzykliwej palecie barw. W modzie są też wszel-
kie koturny i platformy oraz kwadratowe noski. 
Jednym słowem buty pamiętające lata 90. stały 
się znów hitem.



Przepis z tradycją

Placki z cukinii

Przygotowanie:
Świeżą cukinię umyj dokładnie pod bieżącą wodą. 
Odetnij obie końcówki, ale nie obieraj cukinii ze 
skórki. Tak przygotowaną cukinię zetrzyj na tarce 
z średnimi oczkami. Następnie do miski ze startą 
cukinią wbij dwa jajka. Średni ząbek czosnku obierz 
i przepuść przez praskę. Posiekaj drobno cebulę. 
Kolejno dodaj też 4-5 łyżek mąki pszennej. Jeśli 
masa będzie bardzo mokra, można zwiększyć ilość 
mąki. Dodaj pełną łyżkę gęstego naturalnego jogurtu 
greckiego lub śmietany, solidną szczyptę pieprzu 
oraz trochę soli do smaku. Wszystkie składniki 
wymieszaj razem dokładnie w tej samej misce.

Rozgrzej dobrze patelnię, ustawiając średnią 
moc palnika. Potem wlej na patelnię 4 łyżki 

Składniki:

• 1 średnia cukinia (ok. 400 g)
• 2 jajka
• 4-5 łyżek mąki pszennej (ok. 70 g)
• 1 łyżka jogurtu naturalnego, greckiego lub 

kwaśniej śmietany 18%

• 1 średni ząbek czosnku
• 1/3 średniej cebuli lub garść cienkiego szczypiorku
• przyprawy: pieprz, sól, listki świeżej bazylii do 

przybrania
• 4 łyżki oleju rzepakowego  do smażenia.

oleju rzepakowego. Zaczekaj aż olej również 
się rozgrzeje. Wtedy łyżką stołową nakładaj na 
gorącą patelnię kolejne porcje masy na placki. 
Jeden placek to czubata łyżka lub półtorej łyż-
ki ciasta. Porcje kładź na nagrzany olej i lekko 
rozprowadzaj tak, by nie były zbyt grube, na 
kształt okrągłego placka o średnicy około 8 cm. 
Placki z cukinii smaż z każdej strony po około 
3-4 minuty. Obserwuj kolor placków – powinny 
się tylko lekko zarumienić. 

Placuszki z cukinii można serwować z gęstym 
greckim jogurtem, kwaśną śmietaną, kozim se-
rem lub ulubionym sosem, np. tzatziki. Polecamy!




