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Społeczeństwa wielu krajów 
Europy starzeją się, w Polsce 

już teraz 25 proc. stanowią osoby 
60+, a więc siła i znaczenie eko-
nomiczne tej grupy rośnie. Czy 
polscy seniorzy mają jednak moż-
liwości realizowania się, jakimi 
dysponują ich rówieśnicy na Za-
chodzie? O tym m.in. przeczytają 
Państwo w artykule o „Pokoleniu 
YOLD”. Młodzi duchem sześć-
dziesięciolatkowie z pewnością 
chcą mieć również zadbaną cerę, 
a piękna skóra dojrzała wymaga 

troski, dyscypliny i odpowiednio 
dobranych kosmetyków, o czym 
piszemy szerzej w tym numerze. 
Postępowy i otwarty sześćdzie-
sięciolatek nie siedzi przed tele-
wizorem, tylko ogląda ulubione 
seriale i TV wtedy, kiedy ma na 
to ochotę na platformach VOD 
w internecie. Gorąco zachęcam 
do wypróbowania zamieszczo-
nych przepisów na dyniowe da-
nia i wzięcia udziału w naszym 
Konkursie „Dyniowe inspiracje 
kulinarne”. 
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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 nowego w Funduszu?

Spis treści
2 Co nowego w Funduszu?

4 Pokolenie YOLD, czyli życie 
zaczyna się po 60.

7 Piękna cera dojrzała

10 Praktyczny poradnik 
dziedziczenia

14 VOD – czyli jak oglądać 
najlepsze filmy i seriale 
w internecie?

17 Terapeutyczna moc 
śpiewania 

19 Dyniowe inspiracje 
kulinarne

Fundusz pozyskał kapitał 
na dalszy, stabilny rozwój

25 września 2020 roku Fundusz 
Hipoteczny DOM zawarł z więk-
szościowym akcjonariuszem To-
tal Funduszem Inwestycyjnym 
Zamkniętym nową umowa obję-
cia akcji. W ramach nowej emisji 
akcji Fundusz pozyskał blisko 11 
milionów złotych na dalszy, sta-
bilny rozwój.  Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że Fundusz 
Hipoteczny DOM jest najstarszą 
i największą na polskim rynku 
instytucją świadczącą profesjo-
nalną usługę renty dożywotniej. 
Powstaliśmy w 2008 roku, a już 
od 2012 r. jesteśmy spółką pub-
liczną, której akcje są notowane 
na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie (rynek New 
Connect), co gwarantuje trans-
parentność naszej sytuacji finan-
sowej i większe bezpieczeństwo.
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Co nowego w Funduszu?
Fundusz ponownie w TV
Po niemal półrocznej przerwie wróciliśmy z kampanią 
reklamową do telewizji.  Nasz film promocyjny mogli 
Państwo w lipcu i sierpniu oglądać w TVN24, TVP1, 
TVP2 oraz TVP Info.  Dodatkowo jeden spot pojawił 
się także przy powyborczym programie „Czas Decyzji” 
w TVN.  Duża ilość telefonów od osób zainteresowa-
nych rentą dożywotnią pokazuje, że proponowane 
przez nas rozwiązanie trafia w potrzeby polskich se-
niorów.

Fundusz umożliwi video-rozmowy 
z konsultantem Infolinii
W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz mając 
na uwadze co raz większą otwartość osób 60+ na 
nowoczesne rozwiązania technologiczne Fundusz 
Hipoteczny DOM planuje wprowadzić możliwość roz-
mów video z naszą infolinią. 

Aby zamówić rozmowę video wystarczy wejść na 
naszą stronę internetową www.funduszhipoteczny.
pl i kliknąć w zakładkę KONTAKT. Tam wybrać opcję 
VIDEO-ROZMOWA i wybrać preferowany termin takiej 
rozmowy. 

Strona internetowa Funduszu wyróżniona
Fundusz Hipoteczny DOM jest od 2009 roku członkiem Związku 
Przedsiębiorstw Finansowych i w swojej działalności przestrzega 
Zasad Dobrych Praktyk, obowiązujących Członków tej organizacji 
branżowej. Co roku otrzymujemy Certyfikat Etyczny ZPF, który jest 
przyznawany po przeprowadzeniu wnikliwego audytu przez Komi-
sję Etyki ZPF. Miło nam poinformować, że 30 czerwca 2020 r. Komi-
sja Etyki ZPF przyznała nam specjalną Nagrodę Przewodniczącego 
Komisji Etyki ZPF za najlepszy serwis internetowy.  Nasza strona 
internetowa została doceniona przez Komisję po szczegółowym prze-
glądzie serwisów internetowych Członków ZPF pod kątem ich zaan-
gażowania w promowanie etycznej postawy w biznesie i wzmacnia-
nie świadomości etycznej.
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Nie tylko Polsce mówi się o szybko starzejącym 
się społeczeństwie. Podobny trend widać m.in. 
w krajach Zachodniej Europy oraz Stanach Zjed-
noczonych. W państwach rozwiniętych odsetek 
osób po 65. roku życia wynosi około 21 proc., a do 
2060 roku wzrośnie – według przewidywań – do 
32 proc. W 2010 r. Amerykanów powyżej 65. roku 
życia było 11 mln, w 2030 r. będzie ich 18 mln, 
czyli prawie dwa razy więcej. Jeszcze w 2018 r. na 
amerykańskim rynku pracy było 24 proc. mężczyzn 
i 16 proc. kobiet powyżej 65 roku życia. Przewi-
duje się, że do 2026 r. będzie ich odpowiednio: 
26 i 18 proc. Zmiany widać nie tylko na rynku 
zatrudnienia, ale również w edukacji. W połowie 
lat 60 XX w. zaledwie pięć proc. osób starzejących 
się miało tytuł licencjata lub wyższy. Do 2018 r. 
udział ten wzrósł do prawie 30 procent. Naukowcy 
z Max Planck Institute for Human Development 
w Berlinie mówią jednomyślnie: osoby starsze 
oraz decyzje, jakie podejmują będą miały coraz 
większy wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną. 
W USA to już się dzieje. „Młodzi seniorzy” tzw. 
Young Old są główną siłą napędzającą konsumpcję 
na poziomie federalnym. 

W Polsce i na świecie coraz częściej mówi się o procesie starzenia się społeczeństwa. Tyle, że seniorzy nie chcą być już 
nazywani „starszymi” i taktowani jak ktoś kto „przeżył już swoje życie”. Czują się młodzi, są aktywni zawodowo, tre-
nują, podróżują, uczą się nowych rzeczy, a niejednokrotnie zakładają swój pierwszy biznes. Badania naukowe i dane 
dotyczące YOLD, czyli Young Old (starszych, ale młodych duchem) pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych lub 
krajów europejskich. Jacy są polscy seniorzy? Według Roberta Majkowskiego, Prezesa Funduszu Hipotecznego DOM, 
coraz większa liczba polskich emerytów jest aktywna, ale w spełnianiu marzeń, rozwijaniu się i korzystaniu z życia 
pełną piersią ograniczają ich dwa czynniki. Zdrowie i pieniądze, a raczej ich brak.

– Zmiany demograficzne mają wiele negatywnych 
skutków, jak chociażby niskie świadczenia emerytal-
ne, ale przynoszą również nowe możliwości. Srebrna 
gospodarka, czyli rynek dóbr i usług dedykowany 
seniorom, mocno przyciąga wzrok przedsiębior-
ców i  biznesu. Eksperci przewidują, że wkrótce 
jednym z największych sektorów gospodarki stanie 
się produkcja towarów i usług dla 60-70 latków, 
z opieką i ochroną zdrowia na czele. Silver eco-
nomy w Europie Zachodniej już dziś rozwija się 
dynamicznie, a do 2025 roku może rosnąć w tempie 
5 proc. rocznie – mówi Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM. 

Już dziś potrzebna jest zmiana postrzegania 
osób starszych 

W 2018 r. prawie 25 proc. polskiego społeczeń-
stwa stanowiły osoby powyżej 60 roku życia – tak 
wynika z zestawienia „Informacja o sytuacji osób 
starszych” przygotowanego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej. Zgodnie 
z prognozą już za 30 lat, czyli w 2050 r., powyżej 
sześćdziesiątki ma być już ponad 40 proc. Pola-
ków. Starzejące się społeczeństwo staje się powoli 

Pokolenie YOLD zdobywa 
świat, czyli życie zaczyna 
się po sześćdziesiątce!
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domeną nie tylko Polski i Europy, ale również 
całego świata. Carl Honore, kanadyjski dzien-
nikarz i publicysta w swojej książce „Siła wieku” 
pisze, że „tendencja, by traktować starość jako 
przywilej, a nie karę nabiera obecnie rozmiarów 
masowego ruchu”. I podaje przykłady: 72-letniej 
Hinduski, która po skutecznej terapii niepłod-
ności urodziła zdrowe dziecko w wieku, który 
kiedyś uznalibyśmy za podeszły, ponad stuletniego 
weterana II wojny światowej, którzy po skoku 
z  wysokości prawie pięciu kilometrów stał się 
najstarszym spadochroniarzem na świecie, a także 
amerykańskiego aktora Clinta Eastwooda, który 
dwa Oscary zdobył w wieku 62. i 74. lat. Warto 
również przypomnieć historię Roya Kroca, który 
w wieku 52 lat założył McDonald’s i pełnił funkcję 
prezesa do 71. roku życia. Jego biografia, pokazana 
w 2016 roku w filmie „McImperium” uzmysławia, 
że coraz częściej wiek przestaje być ogranicze-
niem w realizacji swoich marzeń, także w sferze 
aspiracji zawodowych. Zmiana w postrzeganiu 
starości przejawia się również w języku. W Japonii 
Towarzystwo Geriatryczne nie określa już 65-lat-
ka mianem starca. Sformułowanie „Rojin”, czyli 

„stary”, dotyczy aktualnie osób, które przekroczyły 
75 rok życia. Wielu 60-latków również w Polsce 
nie zgadza się z etykietką „seniora-emeryta”. Jak 

wynika z raportu „Power Generation” 93 proc. 
pokolenia 50-70-latków czuje się młodziej śred-
nio o dekadę niż odzwierciedla to rzeczywistość. 

Polak? Też chciałby, ale zazwyczaj jest za biedny

Czy statystycznemu polskiemu 65-latkowi bliżej 
jest do stereotypu biednego emeryta, czy raczej 
obrazu znanego z krajów Europy Zachodniej lub 
USA? To jedno z pytań, które zostało postawio-
ne w raporcie InfoSenior przygotowanym przez 
Związek Banków Polskich. Z  opracowania wy-
nika, że trudności z „przeżyciem do pierwszego 
dnia kolejnego miesiąca” ma w Polsce 14 proc. 
seniorów, a w Niemczech tylko 3 proc. Sytuacja 
polskiego seniora-turysty również jest nieco gorsza 
niż tego amerykańskiego, brytyjskiego, czy fran-
cuskiego. Według danych GUS z 2018 r. osoby 
w wieku 60 lat i więcej, żyjące w gospodarstwach 
domowych złożonych wyłącznie z osób w tym 
wieku, dysponowały przeciętnym miesięcznym 
dochodem rozporządzalnym przypadającym 
na jedną osobę w wysokości 1970 zł. Przeciętne 
miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodar-
stwach domowych seniorów wynosiły 1501 zł, a ich 
udział w dochodzie rozporządzalnym tych osób 
osiągnął 76,2 proc. Według danych Biura Infor-
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macji Kredytowej 22 proc. osób w wieku 60 lat 
i więcej posiadało zobowiązania z tytułu kredytu 
konsumpcyjnego. 

– Trzeba przyznać, że osoby starsze swoją sytuację 
materialną określają najczęściej jako przeciętną. 
W 2018 r. sytuacja ta została oceniona w ten sposób 
przez 54,8 proc. gospodarstw domowych złożonych 
wyłącznie z seniorów, ocenę złą lub raczej złą odnoto-
wano w przypadku 11,8 proc. gospodarstw, natomiast 
bardzo dobrą lub raczej dobrą – w 33,5 proc. To dane 
BIK, ale nasze badania opinii, które prowadzimy 
cyklicznie są jeszcze mniej optymistyczne. Wielu 
seniorów boryka się z problemami finansowymi, 
a prawie 70 proc. decyduje się na rentę dożywot-
nią, by móc spłacić swoje długi – mówi Robert 
Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. 

W lipcu br. na naszym portalu opublikowaliśmy 
ankietę, której celem było oszacowanie, ile pie-
niędzy miesięcznie brakuje polskim seniorom, by 
ich budżet domowy spinał się i zapewniał mini-
mum komfortu finansowego. Ponad 650 senio-
rów odpowiedziało na nasze pytanie, a wyniki 
wskazują, że blisko połowie Polaków 60+ brakuje 
miesięcznie między 500 zł a 1000 zł. Natomiast aż 
38% polskich emerytów uznało, że dopiero kwota 
powyżej 1000 zł pozwoliłaby im uzyskać komfort 
finansowy. Widać więc, że skromne możliwości 
finansowe polskich YOLD-ów ograniczają istotnie 
ich plany i marzenia.

Podróże? – Niekoniecznie 

Trudno się dziwić, że Polacy po 60 roku życia 

rzadko podróżują w celach turystycznych. W 2017 r. 
odsetek kobiet w wieku 60 lat lub więcej, które 
uczestniczyły w podróżach (krajowych i/lub za-
granicznych) z co najmniej 1 noclegiem w celu 
prywatnym (wypoczynek, rekreacja i  wakacje, 
odwiedziny u  krewnych lub znajomych, zdro-
wotny, religijny, pielgrzymka, edukacyjny, zakupy) 
stanowił 7 proc. populacji mieszkańców Polski 
w wieku 15 lat lub więcej. W przypadku mężczyzn 
odsetek ten wyniósł 5,5 proc. 

– Polscy emeryci odmawiają sobie wielu przyjemności 
ze względu na ograniczone finanse. Nie posiadają 
również zbyt wielu oszczędności. Zazwyczaj tłu-
maczą to tym, że nie mają z czego odłożyć. Moim 
zdaniem, nawet jeśli mają oszczędności, to te pie-
niądze szybko im się kończą. Trudno żyć na emery-
turze za 1/3 swojej dotychczasowej pensji, a stopa 
zastąpienia w Polsce, czyli stosunek emerytury do 
wcześniejszej pensji, dla wielu polskich seniorów po 
obniżeniu wieku emerytalnego, osiąga właśnie taki 
poziom. Z badania Barometr Bayer 2019 wynika, 
że wraz z wejściem w wiek emerytalny, znacząco 
spada również odsetek osób aktywnych zawodo-
wo. Tylko nieliczni emeryci pracują chociażby na 
część etatu (4 proc. respondentów). Według danych 
Eurostatu w Polsce okres aktywności zawodowej 
wynosił w 2016 r. średnio 33 lata, co jest jednym 
z niższych wyników w całej UE.  

Miliardy złotych zamrożone 
w nieruchomościach

Wdrożenie rozwiązań, które poprawią finanse 
polskiego seniora jest bardzo pożądane. Jednym 
z nich może okazać się renta dożywotnia. Z naj-
nowszego badania opinii Funduszu Hipotecz-
nego DOM wynika, że blisko 90 proc. polskich 
seniorów słyszało o tym rozwiązaniu. Jednak czy 
z takich usług korzystają? Z danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości wynika, że w samym 2018 roku 
podpisano ponad 11 tys. nowych umów, w wyniku 
których doszło do przeniesienia prawa własności 
nieruchomości w  zamian za opiekę lub świad-
czenia. W ciągu prawie 30 lat podpisano łącznie 
143 tys. 567 takich umów. Są to jednak umowy 
zawierane przede wszystkim przez osoby pry-
watne np. seniora z sąsiadem, rehabilitantem lub 

17,6% 20,8%

23,5%

24,9%

12%

do 300 zł

od 301 zł do 500 zł

od 501 zł do 800 zł

od 801 zł do 1000 zł

od 1001 zł do 1500 zł

powyżej 1500 zł

Ile pieniędzy miesięcznie brakuje Pani / Panu do 
emerytury, by żyć komfortowo i nie martwić się 
codziennymi wydatkami?

659 odpowiedzi
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kimś z dalszej rodziny. Profesjonalne fundusze 
hipoteczne zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw 
Finansowych i przestrzegające Zasad Dobrych 
Praktyk ustanowionych w ramach tej organiza-
cji podpisały w ciągu ostatnich 10 lat mniej niż 
1 tysiąc umów renty dożywotniej, a to oznacza, 
że profesjonalne umowy stanowią ok. 1 proc. 
wszystkich umów na rynku. 

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych – dwóch pań-
stwach, które są jednymi z największych rynków 
hipoteki odwróconej na świecie. Możliwość skorzy-
stania z tej profesjonalnej usługi finansowej istnieje 
na Wyspach już od 30 lat i skorzystało z niej ponad 
pól miliona uprawnionych. Tylko w 2019 r. starsi 
Brytyjczycy zawarli ponad 45 tys. umów hipoteki 
odwróconej, co spowodowało uwolnienie ok. 3,4 
miliarda funtów zamrożonych w nieruchomościach. 
Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych hipoteka 
odwrócona zyskała na popularności w czasach kry-

zysu finansowego. Eksperci przewidują, że podobnie 
może być również teraz, gdy kryzys spowodowała 
epidemia koronawirusa. Ich zdaniem starsi Ame-
rykanie będą chcieli w ten sposób podreperować 
swoje budżety. Jak będzie z Polakami? – Obser-
wujemy większą liczbę zapytań dotyczących renty 
dożywotniej, a marazm, który miał miejsce podczas 
epidemii powoli się kończy. Coraz większa liczba 
seniorów nie tylko słyszała o  rencie dożywotniej, 
ale również chce z niej skorzystać. Seniorzy, którzy 
od zawsze pomagali finansowo swoim dzieciom 
i wnukom upatrują również w tych pieniądzach 
wsparcia nie tylko dla ich domowych budżetów, ale 
również budżetów ich bliskich. Wszak wielu młodych 
Polaków zostało bez pracy, a zagrożone są nie tylko 
ich posady, ale również biznesy. Pieniądze z emery-
tury są jednymi z najbezpieczniejszych dochodów 
w tych czasach. Podobnie jest ze środkami z renty 
dożywotniej, które wypłacamy dożywotnio miesiąc 
w miesiąc – podsumowuje Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM.

Piękna cera dojrzała
JAK ZADBAĆ O SKÓRĘ PO 60 ROKU ŻYCIA?
Cera dojrzała pojawia się wraz z wiekiem, a więc każdy z nas prędzej czy później będzie taką miał. 
Już około 45 roku życia, w zależności od indywidualnych predyspozycji, stylu życia i stanu zdrowia, 
w naszym organizmie rozpoczynają się procesy, które mają wpływ na wygląd skóry.

Wraz z wiekiem spada produk-
cja kolagenu, czyli białka wystę-
pującego w  naszych tkankach 
i odpowiedzialnego za ich roz-
ciągliwość. Dojrzała skóra jest 
mniej elastyczna, sucha, szara, 
pomarszczona i zmęczona. Utra-
ta jędrności manifestuje się zmia-
ną owalu twarzy. Nasze policzki, 
kąciki oczu oraz ust po prostu 
opadają w  dół. Spowolniony 
metabolizm komórkowy oraz 

mniejsza zdolność naskórka do 
odnowy przyczyniają się też do 
szybszej utraty wody.

Jak więc dbać o naszą skórę po 
60 roku życia, by jak najdłużej 
wyglądała młodo i  zdrowo? 
Przede wszystkim musimy być 
konsekwentni, stosować się do 
kilku opisanych poniżej zasad, 
zachować zdrową dietę i  styl 
życia, dostarczać naszej skórze 

potrzebnych jej składników i wy-
sypiać się. Pamiętajmy jednak, że 
starzenie się skóry w dużym stop-
niu zależy także od czynników 
zewnętrznych, a jednym z naj-
ważniejszych jest promieniowa-
nia UV. Właśnie z tego powodu 
oznaki starzenia najszybciej wi-
doczne są na tych partiach ciała, 
które najczęściej wystawiamy na 
słońce – na twarzy, szyi, dekolcie 
oraz na naszych dłoniach. Uważa 
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się, że nawet 80 proc. cech cha-
rakterystycznych dla starzenia 
się skóry, które widoczne stają 
się przed 50. rokiem życia, to 
właśnie efekt tzw. fotostarzenia.

DELIKATNE OCZYSZCZANIE 
SKÓRY

Tego potrzebuje każdy typ cery 
i skóra w każdym wieku. Dzięki 
oczyszczeniu składniki aktyw-
ne zawarte w kosmetykach będą 
mogły przeniknąć do głębszych 
warstw skóry. Nawet osoby, które 
na co dzień nie wykonują ma-
kijażu, powinny używać łagod-
nego płynu micelarnego, toniku 
liftingującego do skóry dojrza-
łej lub mleczka do demakijażu. 
Produkty te usuwają nie tylko 
makijaż, ale również zanieczysz-
czenia. Wybierając mleczko lub 
tonik zwróć uwagę, aby był to 
produkt na bazie składników 
naturalnych.

RAZ W TYGODNIU PEELING 
I MASECZKA LIFTINGUJĄCA

Naprawdę warto ustanowić so-
bie jeden dzień w tygodniu, gdy 
naszej skórze poświęcimy więcej 
czasu i uwagi. Może to być np. 
niedziela, gdy możemy się do-
brze wyspać, a po przebudzeniu 
bez pośpiechu przeprowadzić 
oczyszczanie, a następnie deli-
katny peeling. Po co nam pe-
eling? – Otóż wraz z wiekiem 
wiele procesów zachodzących 
w  skórze zostaje osłabionych. 
Na powierzchni gromadzi się 
obumarły naskórek, który na-
leży regularnie, raz w tygodniu, 
usuwać, stosując właśnie peeling. 
Peelingi dzielimy na ziarniste 
(efekt ścierający zapewniają 
drobinki np. kawy lub ryżu) 
oraz enzymatyczne (substancje 
złuszczające to enzymy). Dla cery 
dojrzałej najlepszym wyborem 
będzie delikatny peeling enzy-
matyczny o żelowej konsystencji, 

który dodatkowo naciąga skórę, 
oczyszcza i złuszcza.

A  gdy nasza skóra jest już od-
powiednio przygotowana do 
wchłonięcia składników aktyw-
nych, nałóż na nią maskę prze-
znaczoną dla skóry dojrzałej. 
Polecamy maskę liftingującą 
do skóry dojrzałej – modelują-
cą kontur twarzy i ujędrniającą, 
która natychmiast napina skórę 
i ją wygładza. Maseczki sprzeda-
wane są w saszetkach lub płach-
tach, do jednorazowego użytku. 
Zdarzają się też w tubkach lub 
słoiczkach – do kilku aplikacji. 
Maseczki mają skoncentrowany 
skład – szukaj takich, które za-
wierają retinol, witaminę A + E, 
witaminę C, kwas hialuronowy, 
kolagen, koenzym Q10 lub pep-
tydy. Pamiętaj, żeby maseczkę 
zawsze nakładać na dobrze 
oczyszczoną skórę i trzymać ją 
na twarzy tylko tak długo, jak 
jest to zalecane na opakowaniu.
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INNY KREM NA DZIEŃ I NA NOC 
DLA CERY DOJRZAŁEJ

Na półkach sklepowych nie bez 
powodu znajdziemy różne kre-
my na dzień i na noc. Mają one 
bowiem inne właściwości i speł-
niają inną funkcję. W nocy Two-
ja skóra potrzebuje regeneracji, 
musi naprawić to, co zniszczyły 
czynniki zewnętrzne i wolne rod-
niki podczas intensywnego dnia. 
Na dzień rekomendujemy lekki 
krem liftingujący do skóry doj-
rzałej z peptydami lub retinolem 
i koenzymem Q10, napinający 
skórę i wygładzający zmarszczki, 
idealnie sprawdzi się także pod 
makijaż. Warto też sprawdzić czy 
krem na dzień zawiera filtr UVA/
UVB – szczególnie w okresie let-
nim. Na noc warto wybrać krem 
ujędrniająco-odżywczy. Można 
też rozważyć zakup specjalne-
go preparatu do stosowania pod 
oczy i na powieki.

Sam krem to jednak za mało 
– ważne jest również to, w jaki 
sposób go aplikujemy. Nie po-
winniśmy rozsmarowywać go na 
skórze, a raczej delikatnie wkle-
pywać, pobudzając tym samym 
naczynia krwionośne do pracy.

OCHRONA SKÓRY PRZED 
DZIAŁANIEM SŁOŃCA

Jak już pisaliśmy słońce istotnie 
przyczynia się do starzenia skóry. 
To właśnie promieniowanie UV 
przyspiesza ten proces. Dlatego 
niezależnie od wieku przed wyj-
ściem z domu nakładaj krem z fil-
trem – minimum powinien być to 
filtr SPF30, ale można też stoso-
wać wyższy np. SPF50. Warto też 
zwrócić uwagę, by w wybranym 
przez nas preparacie znalazły się 

filtry ochronne przed promienio-
waniem UVA i UVB — to dwa 
różne rodzaje promieniowania, 
które są odpowiedzialne za różne 
uszkodzenia na skórze. Pamiętaj-
my, że kosmetyk z filtrem prze-
ciwsłonecznym trzeba nałożyć na 
skórę minimum 30 minut przed 
wyjściem z domu.

NAJLEPSZE SKŁADNIKI 
KOSMETYKÓW DLA CERY 
DOJRZAŁEJ

Kosmetyki przeznaczone do 
cery dojrzałej mogą zawierać 
bardzo różne składniki, co zależy 
od producenta, przeznaczenia 
oraz ceny. Poniżej prezentujemy 
te składniki, których najlepiej 
szukać w składzie kupowanych 
kosmetyków:
• Kwas hialuronowy (HA) – 

jest organicznym związkiem 
chemicznym, występującym 
naturalnie w organizmie czło-
wieka. Najwięcej znajdziemy 
go właśnie w naszej skórze, ale 
niestety wraz z wiekiem ilość 
HA spada. Kwas hialuronowy 
odpowiada za zachowanie 
równowagi wodnej w  orga-
nizmie, poprawia wygląd 
skóry i  głęboko ją nawilża. 
Łączy włókna kolagenowe 
i  chroni skórę przed działa-
niem drobnoustrojów. Dzię-
ki temu nasza skóra zachowa 
sprężystość, a zmarszczki nie 
będą się pogłębiać.

• Retinol – jest to odmiana czystej 
witaminy A o udowodnionym 
naukowo działaniu przeciwsta-
rzeniowym. Stymuluje komórki 
skóry do pracy, przyspiesza re-
generację naskórka, rozjaśnia 
przebarwienia, pobudza pro-
dukcję kolagenu i wyrównuje 
koloryt skóry.

• Koenzym Q10 – zawiera dużo 
witaminy E, silnie odżywia 
skórę i spowalnia powstawa-
nie zmarszczek. Jest to natu-
ralny przeciwutleniacz, który 
zapobiega uszkodzeniom skó-
ry oraz jej starzeniu się po-
wodowanym przez działanie 
wolnych rodników.

• Witamina C – rozjaśnia prze-
barwienia, stymuluje produk-
cję kolagenu, opóźnia proces 
utleniania. Chroni także 
przed promieniowaniem UV 
i wzmacnia naczynka krwio-
nośne w skórze.

• Peptydy – białka, naturalnie 
występujące w naszym organi-
zmie, które pobudzają komórki 
skóry do regeneracji. Regulują 
gospodarkę wodną i przyczy-
niają się do produkcji kolagenu. 
Są bardzo małe i dzięki temu 
z łatwością przenikają w głąb 
skóry.

• Witamina E – antyutleniacz, 
który regeneruje, nawilża i od-
żywia skórę.

• Kwasy alfa-hydroksylowe 
(AHA) – złuszczają naskó-
rek, oczyszczają i wygładzają 
zmarszczki, a także nawilżają 
skórę.

• Olejki roślinne, np. olej ko-
kosowy, rycynowy lub lniany 

– stymulują procesy odnowy 
komórkowej, nawilżają i od-
żywiają skórę.

Pamiętaj, że cera dojrzała wy-
maga dużej systematyczności. 
Regularna pielęgnacja, w połą-
czeniu z higienicznym trybem 
życia sprawią, że skóra będzie 
zdrowsza, bardziej odżywiona 
i nawilżona, a powstawanie ko-
lejnych zmarszczek znacznie się 
opóźni.
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Praktyczny poradnik 
dziedziczenia
Jak skutecznie uporządkować swoje sprawy spadkowe?

PRZYKŁAD NR 1 – gdy chcemy 
przekazać spadek osobie 
niespokrewnionej

Pani Aniela (80 lat) z Krakowa, 
jest osobą samotną. Jej głów-
nym majątkiem jest 40-metrowe 
mieszkanie w centrum Krakowa, 
a skromna emerytura pozwala 
co najwyżej na bardzo oszczęd-
ne życie. Jej jedyną żyjącą ro-
dziną jest młodsza siostra Zofia 
i siostrzenica Katarzyna, z któ-
rymi jednak nie utrzymuje od 
wielu lat żadnych relacji. Pani 
Aniela od kilku lat ma proble-
my z  chodzeniem i  praktycz-
nie nie opuszcza już swojego 
mieszkania. W robieniu zaku-
pów pomaga jej sąsiadka, pani 
Krystyna. Pani Aniela chciałaby 
uporządkować swoje sprawy 
spadkowe tak, by jej mieszka-
nie nie zostało odziedziczone 
przez siostrę lub siostrzenicę, 

Nasz poradnik dziedziczenia  przedstawia mechanizmy prawa spadkowego na życiowych przykładach. Czy spisanie 
testamentu i przekazanie w nim naszego majątku wybranej osobie to zawsze najlepsze rozwiązanie? Co z prawem 
do zachowku dla najbliższej rodziny, z którą możemy przecież być w złych stosunkach? Czy warto jeszcze za życia 
przekazać nieruchomość członkowi rodziny? – Jeśli tak, to czy lepsza będzie darowizna czy umowa o dożywocie?  
Na te i inne dylematy związane z prawem spadkowym nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi.  Każdy przypadek 
warto przeanalizować indywidualnie. Trzeba zastanowić się, jaki cel chcemy osiągnąć – kto ma po nas dziedziczyć 
lub ewentualnie kogo chcemy pozbawić spadku oraz jak najkorzystniej ten cel osiągnąć. Poniżej analizujemy dla 
Państwa trzy przykładowe sytuacje z życia wzięte i wskazujemy możliwe scenariusze dziedziczenia.

które nie interesują się jej losem. 
Pani Aniela chciałaby też móc 
przekazać jakąś sumę pieniędzy 
sąsiadce, aby odwdzięczyć się 
za okazaną jej pomoc. Nieste-
ty z samej emerytury nie jest 
w stanie nic zaoszczędzić.

Co się wydarzy po śmierci 
Pani Anieli, jeśli nie podejmie 
żadnych działań (dziedziczenie 
ustawowe)?

W takim przypadku spadek po 
Pani Anieli zostanie podzielony 
według zasad dziedziczenia usta-
wowego. Ponieważ jedyną żyjącą 
bliską rodziną Pani Anieli jest jej 
młodsza siostra Zofia, to będzie 
ona uprawiona do przejęcia cało-
ści spadku, w tym wartościowego 
mieszkania. Jeśli Zofia umrze 
wcześniej niż Pani Aniela, to 
córka Zofii – Katarzyna – będzie 
dziedziczyć po Pani Anieli. Jak 

widzimy na tym przykładzie, nie 
podjęcie żadnych kroków przez 
Panią Anielę skończy się tym, że 
jej spadkobierczynią będzie sio-
stra lub siostrzenica, z którymi 
nie utrzymuje żadnych bliskich 
relacji.

Co Pani Aniela może zrobić, 
aby mieszkanie po jej śmierci 
nie zostało odziedziczone 
przez jej siostrę lub 
siostrzenicę? 

Pani Aniela może oczywiście 
sporządzić testament i zapisać 
mieszkanie swojej sąsiadce lub 
innej osobie czy organizacji cha-
rytatywnej. W takim przypadku 
jej siostra (bądź siostrzenica) nie 
może domagać się zachowku, 
ponieważ zachowek przysługuje 
tylko zstępnym (dzieci, wnuki), 
małżonkowi lub rodzicom. Jed-
nak sąsiadka Pani Anieli będzie 
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musiała zapłacić podatek od 
spadku, ponieważ nie jest jej 
rodziną.

Inną opcją wartą rozważenia 
jest zawarcie przez Panią Anie-
lę umowy o  dożywocie, któ-
rą może podpisać z  sąsiadką 
Krystyną lub z  profesjonalną 
instytucją – funduszem hi-
potecznym. W takiej umowie 
z osobą prywatną Pani Aniela 
może zastrzec, że sąsiadka ma 
obowiązek zapewnić jej wy-
żywienie, mieszkanie, światło, 
opał oraz odpowiednią pomoc 
i pielęgnowanie w chorobie oraz 
sprawić własnym kosztem sto-
sowny pogrzeb. Strony umowy 
mogą jednak postanowić, że 
utrzymanie będzie polegało na 
wypłacaniu co miesiąc, aż do 
śmierci pani Anieli określonej 
kwoty pieniężnej, kompensują-
cej ww. obowiązki. Takie właśnie 

rozwiązanie stosują fundusze 
hipoteczne.

Warto pamiętać, że umowy 
z  osobami prywatnymi obar-
czone są dużym ryzykiem – nie 
wiemy, czy osoba, której przeka-
żemy nasze mieszkanie będzie 
w kolejnych latach w stanie wy-
wiązywać się ze swoich zobowią-
zań. Często osoby prywatne po 
uzyskaniu aktu własności nie-
ruchomości przestają pomagać 
dożywotnikowi, a niektóre wręcz 
uprzykrzają im życie. Rozwią-
zanie umowy o dożywocie jest 
trudne, czasochłonne i wymaga 
pójścia do sądu.

Jeśli Pani Aniela zawarłaby umo-
wę z funduszem hipotecznym, 
to zyskałaby dodatkowe środki 
finansowe, które mogłaby prze-
znaczyć na opłacenie opiekunki 
lub jakąś formę odwdzięczenia 

się sąsiadce za jej pomoc. Ros-
nące koszty czynszu nie będą 
już obciążały Pani Anieli, bo 
ten wydatek po zawarciu umo-
wy pokrywa fundusz.

PRZYKŁAD NR 2 – gdy jeden 
z synów zerwał relacje i nie 
pomaga

Małżeństwo – pan Jan (76 lat) 
i pani Maria (70 lat) z Poznania 

– mają dwóch synów, starszego 
Michała (45 lat) i  młodszego 
Andrzeja (40 lata). Ich współ-
własnością małżeńską jest pięk-
ny dom na przedmieściach Po-
znania, którego wartość szacują 
na około pół miliona złotych. 
Niestety pan Jan od kilku lat 
poważnie choruje, a koszty jego 
terapii i leków drenują budżet 
domowy małżeństwa. Starszy 
syn Michał od wielu lat po-
maga rodzicom i  przekazuje 
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im pieniądze, m.in. na ogrze-
wanie domu, zakup leków dla 
ojca oraz pomaga w  codzien-

nych sprawunkach. Natomiast 
młodszy syn Andrzej wyjechał 
do Kanady ponad 10 lat temu 
i  zerwał wszelkie kontakty 
z rodziną. Pan Jan i pani Maria 
zastanawiają się, jak rozwiązać 
sprawy spadkowe tak, by ich 
jedynym spadkobiercą był 
starszy syn Michał. Obawiają 
się, że po ich śmierci Andrzej 
będzie chciał uzyskać zachowek, 
co wywoła ostry konflikt między 
braćmi.

Co się wydarzy po śmierci 
małżeństwa, jeśli wcześniej 
nie podejmą żadnych działań 
(dziedziczenie ustawowe)?

Jeśli małżonkowie nie sporządzą 
testamentów (każdy z nich musi 
sporządzić indywidualnie swój 
testament), to już po śmierci 
pierwszego z  małżonków na-
stąpi dziedziczenie ustawowe 

z połowy domu. Jeśli pierwszy 
odejdzie Pan Jan, to Pani Ma-
ria odziedziczy 1/3 jego udziału 

w domu, po 1/3 dostaną również 
synowie Michał i Andrzej. Po 
śmierci Pani Marii jej udział 
w domu zostanie natomiast po-
dzielony w równych częściach 
między obu synów, a więc będą 
mieli wówczas po 50% udziałów 
w domu po rodzicach.

Co pan Jan i pani Maria mogą 
zrobić, aby połowa ich majątku 
nie trafiła w ręce młodszego 
syna Andrzeja, który zerwał 
wszelkie kontakty z rodzicami 
i w żaden sposób im nie 
pomaga?

Jeśli małżonkowie sporządzą te-
stamenty i każdy z nich swoją 
część domu zapisze starszemu 
synowi Michałowi, to oczywi-
ście Michał formalnie odziedzi-
czy ostatecznie dom rodziców. 
Jednak jego młodszy brat na-
dal będzie mógł domagać się 

zachowku po rodzicach (o ile 
wcześniej nie otrzymał od ro-
dziców darowizny pokrywającej 
jego zachowek lub przysługujące 
mu roszczenie nie znalazło po-
krycia w poczynionym na jego 
rzecz zapisie). Kwotę zachowku 
o wartości 1/4 spadku po rodzi-
cach Michał będzie musiał wy-
płacić Andrzejowi. Jeżeli Andrzej 
będzie trwale niezdolny do pracy, 
wówczas Michał będzie musiał 
mu wypłacić kwotę odpowiada-
jącą wartości 2/3 udziału spad-
kowego, który by mu przypadał 
przy dziedziczeniu ustawowym 
(tj. 1/3 wartości domu).

Aby pozbawić młodszego syna 
prawa do zachowku, małżon-
kowie muszą go skutecznie 
wydziedziczyć w treści swoich 
testamentów. Spadkodawca 
może pozbawić uprawnione-
go zachowku tylko wtedy, gdy 
uprawniony – wbrew woli spad-
kodawcy – postępuje uporczywie 
w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego; dopuścił 
się względem spadkodawcy albo 
jednej z najbliższych mu osób 
umyślnego przestępstwa przeciw-
ko życiu, zdrowiu lub wolności 
albo rażącej obrazy czci lub upor-
czywie nie dopełnia względem 
spadkodawcy obowiązków ro-
dzinnych (np. wszczyna ciągłe 
awantury, kieruje pod adresem 
spadkodawcy nieuzasadnione 
i krzywdzące zarzuty, wyrzuca 
go z domu, nie bierze udziału 
w jego życiu choćby poprzez wi-
zyty w jego miejscu zamieszkania 
czy okazywanie zainteresowania 
jego sprawami).

Istotne jest również to, że przy-
czyna wydziedziczenia musi 
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jasno wynikać z  testamentu. 
W  przeciwnym razie wydzie-
dziczenie będzie nieskuteczne, 
nawet jeżeli w  rzeczywistości 
przyczyna wydziedziczenia za-
chodziła. W  testamencie mał-
żonkowie muszą zatem wskazać 
konkretne zarzuty pod adresem 
syna Andrzeja oraz przykłady 
jego nagannych zachowań, które 
legły u podstaw wydziedziczenia. 
Może to być np. nadużywanie 
alkoholu czy pozostawienia 
rodziców bez opieki niezbędnej 
ze względu na ich wiek lub zły 
stan zdrowia. Co istotne zstępni 
wydziedziczonego zstępnego są 
uprawnieni do zachowku, cho-
ciażby przeżył on spadkodawcę. 
W praktyce może to oznaczać, 
że uprawnionym do zachow-
ku (w przypadku skutecznego 
wydziedziczenia Andrzeja) będą 
jego syn lub córka. Jeśli dziecko 
Andrzeja jest małoletnie, to bę-
dzie mu przysługiwać nawet 1/3 
wartości domu.

Alternatywną opcją w tym przy-
padku byłaby również umowa 
o dożywocie, którą Pan Jan i Pani 
Maria mogą zawrzeć z  synem 
Michałem. Wówczas Michał 
stanie się formalnym właści-
cielem domu jeszcze za życia 
rodziców, oni zaś będą mieli 
zagwarantowane w  umowie 
dożywotnie prawo zamiesz-
kiwania w  tej nieruchomości 
oraz opiekę ze strony syna. Po 
ich śmierci dom nie wejdzie już 
do masy spadkowej. Oznacza to, 
że młodszy syn Andrzej nie bę-
dzie mógł domagać się zachowku 
od wartości tej nieruchomości.

Jeżeli rodzice nie chcieliby fawo-
ryzować jednego syna, a jedno-

cześnie uniknąć sporów o  po-
dział majątku po ich śmierci, to 
również mogą zawrzeć umowę 
o  dożywocie z  funduszem hi-
potecznym. W  wyniku takiej 
umowy ich dom stanie się 
własnością funduszu i  będzie 
wyłączony z  masy spadkowej. 
Przy czym Pan Jan i Pani Maria 
zachowają dożywotnie prawo do 
korzystania z domu. Małżonko-
wie będą także otrzymywali co 
miesiąc dodatkowe pieniądze od 
funduszu. Możliwa jest też jed-
na większa wypłata po zawarciu 
umowy. Wówczas będą mogli 
albo odciążyć finansowo syna 
Michała albo przekazać mu część 
otrzymywanej gotówki i tym sa-
mym spłacić dług wdzięczności.

PRZYKŁAD NR 3 – gdy jest 
wielu skonfliktowanych 
spadkobierców

Pani Zofia (76 lata) z Gdańska 
ma pięcioro dzieci – dwoje 
(Janusz i Anna) z pierwszego 
małżeństwa oraz troje (Adam, 
Marta i  Beata) z  drugiego 
małżeństwa. Pierwszy mąż 
zmarł w młodym wieku. Dru-
gi małżonek Pani Zofii odszedł 
10 lat temu, a po jego śmierci 
i podziale majątku Pani Zofia 
kupiła sobie mieszkanie. Obec-
nie jest ono warte około 300 
tys. złotych i stanowi jej głów-
ny majątek. Większość dzieci 
wyprowadziła się do innych 
miast i jedynie córka Anna na-
dal mieszka w Gdańsku. Pani 
Zofia utrzymuje sporadyczne 
kontakty z wszystkimi dziećmi. 
Wprawdzie ograniczają się one 
do jednego lub dwóch spotkań 
w  roku, najczęściej tylko na 
święta. Dodatkowo dzieci Pani 

Zofii są skonfliktowane między 
sobą. Pani Zofia obawia się, że 
po jej śmierci dojdzie do ro-
dzinnego konfliktu. Co może 
zrobić, aby temu zapobiec?

Zgodnie z  zasadami dziedzi-
czenia ustawowego, wszystkie 
pięcioro dzieci będzie upraw-
nionych do dziedziczenia 1/5 
udziału w mieszkaniu Pani Zofii. 
Jeśli Pani Zofia zdecydowałaby 
się na zapisanie mieszkania w te-
stamencie jednemu ze swoich 
dzieci (np. córce Annie), to 
pozostali będą mogli domagać 
się zachowku, chyba że zostaną 
wydziedziczeni. W tym jednak 
przypadku brakuje wyraźnych 
podstaw do tego, bo dzieci utrzy-
mują relacje rodzinne z matką.

Najbardziej bezpiecznym roz-
wiązaniem w tej sytuacji wydaje 
się zawarcie umowy o dożywocie 
z funduszem hipotecznym lub 
wybranym zstępnym (jednym 
z dzieci Pani Zofii). Warto jed-
nak zaznaczyć, że w  przypad-
ku umowy z  jednym z  dzieci, 
konflikt może być trudny do 
uniknięcia. Umowa o dożywo-
cie jest bowiem umową dwu-
stronną. Oznacza to, że jedno 
z dzieci pani Zofii musiałoby się 
podjąć trudu opieki nad matką 
lub opłacać jej opiekunkę czy 
też przyjąć ją jako domowni-
ka. W  przeciwnym razie (po 
jej śmierci lub nawet jeszcze za 
jej życia) pozostałe dzieci mogą 
podważać taką umowę.
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Co oznacza tajemniczy skrót „VOD“? VOD to 
akronim od angielskiego sformułowania „Video 
On Demand” czyli film na żądanie, bo właśnie 
o to chodzi w tej usłudze. Dzięki niej możemy 
obejrzeć wybrany materiał filmowy wtedy, gdy 
sobie tego zażyczymy. Poniżej opisujemy, jakie 
możliwości wyboru mamy w Polsce, co oferują 
poszczególne serwisy i na jakich warunkach?

NETFLIX – GLOBALNY LIDER VOD
Netflix to usługa przesyłania strumieniowego, dzię-
ki której użytkownicy mogą wybierać do oglądania 
za pośrednictwem internetu (w telewizorze, na 
komputerze, tablecie lub w telefonie) z szerokiej 
oferty nagradzanych filmów, seriali, programów 
oraz produkcji dokumentalnych. Możesz oglądać 
do woli, gdziekolwiek jesteś — bez reklam i za 
jedną stałą, miesięczną opłatą. Chcąc korzystać 
z serwisu można wybrać jeden z trzech planów: 
Basic – 34 zł miesięcznie, Standard – 43 zł mie-
sięcznie lub Premium – 52 zł miesięcznie. Główna 
różnica pomiędzy planami to ilość urządzeń na 
jakich można jednocześnie korzystać z danego 
konta. Jeśli zamierzamy korzystać z  Netflixa 
sami, to wystarczy nam najtańszy plan za 34 zł. 
Wybierając ten plan nie poniesiemy już żadnych 
dodatkowych kosztów. Nie trzeba będzie rów-
nież oglądać reklam i zawierać żadnej umowy. 
Członkostwo w serwisie Netflix może rozpocząć 

się od bezpłatnego okresu próbnego, po którym 
zdecydujemy czy chcemy z niej dalej korzystać 
odpłatnie.

VOD – czyli jak oglądać 
najlepsze filmy i seriale  
w internecie?
Osoby 60+ z czasów młodości z pewnością pamiętają zjawisko pustych ulic, gdy jeden z dwóch dostępnych wtedy 
kanałów TVP nadawał jakiś bardzo popularny serial czy ważny mecz piłkarski. Na szczęście te czasy to już przeszłość! 
Dziś niemal każdy film, serial czy inny program TV możemy obejrzeć w wybranym dniu i o dowolnie wybranej 
godzinie. Jak i gdzie? – Przez internet na jednym z licznych serwisów VOD (zwanych też “streamingowymi”), 
korzystając z telewizora, laptopa, tabletu czy nawet telefonu komórkowego. 



 www.funduszhipoteczny.pl  |  infolinia: 801 005 801

15

Jak korzystać z Netflixa? Zaloguj się za pomocą 
danych swojego konta w witrynie www.netflix.com 
na komputerze lub na innym urządzeniu z dostę-
pem do Internetu i zainstalowaną aplikacją Netflix, 
takim jak telewizor Smart TV, smartfon, tablet, 
odtwarzacz multimedialny czy konsola do gier. 
Możesz także pobierać ulubione programy na 
urządzenia przenośne z systemem iOS lub An-
droid. Pobrane tytuły możesz oglądać także poza 
domem, bez połączenia z internetem. Możesz też 
w łatwy sposób anulować członkostwo online — 
wystarczą dwa kliknięcia. Netflix nie nalicza opłat 
za rezygnację, dlatego możesz rozpocząć człon-
kostwo i zrezygnować z niego w dowolnej chwili.

PLAYER I IPLA – POPULARNE POLSKIE SERWISY VOD
Player to polski serwis VOD i telewizja interne-
towa. Od swojego startu w 2011 r. Player oferuje 
dostęp do filmów, seriali oraz programów znanych 
głównie z oferty kanałów Grupy TVN (np. TVN, 
TVN7, TVN Style, TTV czy TVN24). Serwis ten 
dostępny jest w  internecie przez przeglądarkę 

pod adresem: https://player.pl/. Z Playera mo-
żemy też korzystać poprzez specjalną aplikację, 
którą pobiera się na smartfon lub tablet. Wiele 
treści w Player udostępnionych jest bezpłatnie, 
jednak w tym wariancie podczas emisji filmów 
czy programów pojawiają się reklamy. Najnow-
sze filmy i premierowe odcinki seriali pozostaną 
zablokowane.

Aby uzyskać dostęp do najciekawszych produkcji 
trzeba więc wykupić jeden z pakietów Player+. 
Najtańszy pakiet Start VOD to koszt 10 zł za 
30 dni. Dzięki niemu uzyskamy dostęp do no-
wych odcinków seriali i programów Grupy TVN 
wcześniej niż w TV oraz biblioteki ponad 1000 
filmów. A wszystko to bez reklam! Wykupując 
pakiet Start VOD nie wiążemy się długotermi-
nową umową i możemy w dowolnym momencie 
zakończyć korzystanie z tej opcji.

Drugim najpopularniejszym polskim serwisem 
VOD jest Ipla, która należy do Cyfrowego Polsatu. 
Podobnie jak w przypadku Playera, z usług Ipla 
możemy korzystać przez przeglądarkę interne-
tową, wchodząc na stronę: www.ipla.tv/start, ale 
dostępna jest też aplikacja mobilna na telefony, 
a także specjalna platforma na niektóre nowoczesne 
telewizory. Ipla umożliwia trzy formy korzystania 
ze swoich usług: 
• za darmo – tylko niektóre treści (najczęściej 

starsze) i z emisją reklam;
• w pakiecie – np. pakiet IPLA PREMIUM za 15 zł 

miesięcznie (ulubione seriale Telewizji Polsat 
i  TV4 wcześniej niż w  TV. Tysiące polskich 
i zagranicznych filmów: kinowe hity, klasyka 
filmowa. Wszystko bez reklam!);

• zakup jednorazowy – wybieramy interesujący 
nas film czy odcinek serialu i płacimy jedno-
razową kwotę za dostęp na okres 48 godzin. 
Np. dostęp do polskiego filmu Pan T., który 
w kinach grany był na początku tego roku to 
koszt 10 zł, a do słynnej komedii Patryka Vegi 
pt. Polityka – 5 zł.

Jeżeli mają Państwo telefon w sieci Plus, to można 
przy pomocy numeru telefonu z tej sieci aktywo-
wać darmowy pakiet IPLA PLUS.
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TVP VOD CZYLI KULTOWE POLSKIE SERIALE
Swoją usługę “video on demand” posiada rów-
nież Telewizja Polska – jest ona dostępna poprzez 
stronę internetową: https://vod.tvp.pl/ lub spe-
cjalną aplikację mobilną TVP VOD, którą można 
zainstalować na swoim telefonie komórkowym. 
Oczywiście oferta publicznego nadawcy jest nie-
zwykle bogata w archiwalne perełki. Znajdziemy 
tu kultowe seriale sprzed lat: Alternatywy 4, Dom, 
Zmiennicy, Wojna Domowa, Noce i dnie czy W labi-
ryncie. Możemy też ponownie zobaczyć archiwal-
ne przedstawienia Teatru Telewizji. Dostępne są 
oczywiście również wszystkie aktualnie nadawane 
w TVP1 i TVP2 produkcje. Jeśli przegapiliśmy 

w TV odcinek Korony Królów, rodzinka.pl czy M jak 
miłość, to zawsze znajdziemy go na TVP VOD. 
Aby korzystać z serwisu za darmo czasem trzeba 
obejrzeć kilka reklam. W przypadku odcinków 
premierowych seriali trzeba jednak zapłacić lub 
wybrać Strefę ABO, która osobom opłacającym 
abonament RTV lub ustawowo z niego zwolnio-
nym pozwala na bezpłatne korzystanie z serwisu.

HBO GO – TU OBEJRZYMY SŁYNNĄ “GRĘ O TRON”
HBO GO to serwis VOD należący do popularnego 
filmowego kanału telewizyjnego HBO. Jest to stacja 
odpowiadająca za tak znane seriale, jak chociażby 
Gra o tron, Czarnobyl, Wielkie kłamstewka czy 
Detektyw. Wiele osób pamięta z przeszłości inne 
słynne seriale HBO: Czysta krew, Rodzina Soprano, 
Rzym czy Seks w wielkim mieście. Z serwisu możemy 
korzystać przez stronę: https://hbogo.pl. W HBO 
GO znajdziesz selekcję najlepszych seriali – setki 
tytułów, tysiące odcinków i filmy prosto z kina. 
Wszystko to dostępne na wielu urządzeniach. 
Każdy nowy użytkownik może wypróbować ser-
wis przez 7 dni bezpłatnie. Po okresie próbnym 

opłata wyniesie 24,90 zł miesięcznie. Z płatnej 
usługi HBO GO można zrezygnować w dowol-
nym momencie, wybierając odpowiednią opcję 
w ustawieniach swojego konta. HBO GO można 
też aktywować w ramach ofert operatorów tele-
wizyjnych, internetowych i komórkowych. Warto 
więc sprawdzić, czy np. nasza sieć kablowa lub 
komórkowa w ramach posiadanego pakietu nie 
udostępnia nam również HBO GO.
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Jedną z  pierwszych post-
-COVID’owych premier ki-
nowych  jest ciepła i  wzru-
szająca brytyjska komedia pt. 
Pojedynek na głosy (oryginalny 
angielski tytuł Military Wives 
oznacza żony wojskowych), 
która na ekrany polskich kin 
weszła 21 sierpnia 2020 r. Jest 
to historia inspirowana praw-
dziwymi wydarzeniami zwią-
zanymi z  powstaniem pierw-
szego chóru żon zawodowych 
żołnierzy w jednej z angielskich 
baz wojskowych.

ŚPIEWANIE W CHÓRZE JAKO 
TERAPIA ANTYSTRESOWA

Badania pokazują, że śpiewa-
nie w chórze pomaga rozłado-
wać stres i przyczynia się do 
zmniejszenia poczucia izolacji, 
rozładowania nerwic i depresji. 
Sieć chórów żon wojskowych 
odgrywa obecnie bardzo ważną 
rolę, łącząc kobiety w  tej za-
mkniętej wojskowej społeczno-
ści poprzez śpiew.  Obecnie już 
ponad 2300 kobiet związanych 
z brytyjskim wojskiem śpiewa 

w 75 chórach w Wielkiej Bry-
tanii i zagranicą! 

Każda delegacja do nowej jed-
nostki wojskowej może być dla 
kobiet zarówno przytłaczająca, 
jak i ekscytująca. Jednak wiedząc, 
że w nowym miejscu jest chór, 
w którym można spotkać się ze 
znanymi piosenkami, a często też 
wcześniej poznanymi ludźmi, jest 
jak miękka poduszka. To z tego 
powodu wszystkie lokalne chó-
ry, chociaż mają własne założe-
nia, prowadzone są w podobny 

Terapeutyczna 
moc śpiewania 
w chórze

Brytyjska komedia  
„Pojedynek na głosy” w kinach
Polskie kina powoli wracają do życia, choć nadal obowiązują w nich ograniczenia w ilości dostępnych 
miejsc na sali oraz obowiązek noszenia maseczek.  W sezonie letnim widzów w kinach było mniej niż 
zwykle, ale częściowo wynikało to z braku atrakcyjnego, premierowego repertuaru.  
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sposób. Wykorzystują podobną 
muzykę i opierają się na etosie 
zabawy i przyjaźni, ale również 
łączą we wspólnych projektach 
i  aktywnościach. Jednak nie 
zawsze takie chóry istniały! 
Pierwszy chór powstał zaledwie 
10 lat temu w Catterick Garrison 
w Anglii. Był rok 2010 i angiel-
scy żołnierze wyjeżdżali wów-
czas na niebezpieczną misję do 
Afganistanu. To właśnie historię 
powstania i sukcesu tego chóru 
opowiada film Pojedynek na głosy.

„POJEDYNEK NA GŁOSY”  
TO NOWY FILM TWÓRCÓW 

„GOŁO I WESOŁO”

Pojedynek na głosy to pełna 
humoru i wzruszeń  opowieść 
inspirowana prawdziwą przyjaź-
nią. Możecie więc spodziewać 
się dobrej energii i muzycznych 
przebojów w  najlepszym wy-
konaniu! A wszystko to dzięki 
wprawnej ręce reżysera, twórcy 
innego komediowego hitu Goło 
i wesoło – Petera Cattaneo. Ama-

torski kobiecy zespół wspiera 
się na co dzień i  w  trudnych 
chwilach, zgodnie z myślą, że 

„piosenka jest dobra na wszystko”. 
Na jego czele stoją: zasadnicza 
i  uzależniona od telezakupów 
Kate (Kristin Scott Thomas) oraz 
zbuntowana i rozrywkowa Lisa 
(Sharon Horgan). Obie mają 
zupełnie różne pomysły na re-
pertuar i rywalizują o sympatię 
śpiewających koleżanek.

Kate to miłośniczka znanych kla-
syków, a Lisa czerpie inspiracje 
z pierwszych miejsc list przebo-
jów. Ich wzajemne uszczypliwo-
ści i sprzeczki zdają się nie mieć 
końca, co niekorzystnie wpływa 
na atmosferę w  zespole.  Jeśli 
Kate i Lisa nie znajdą wspólnej 
nuty porozumienia, ich wyma-
rzony występ w Royal Albert Hall 
stanie pod znakiem zapytania.

OBSADA I REŻYSER 
„POJEDYNKU NA GŁOSY”

W głównej roli możemy podzi-
wiać tu Kristin Scott Thomas – 
zdobywczynię ogromnej liczby 
nagród i wyróżnień za doskonałe 
role filmowe. Ta dwujęzyczna 
aktorka czuje się równie pew-
nie grając po francusku, jak po 
angielsku. Otrzymała nominacje 
do Złotego Globu i Oscara za 
rolę w uhonorowanym Oscarem 
obrazie Anthony’ego Minghelli 
Angielski pacjent.  Wraz z innymi 
aktorami z planu Gosford Park 
Roberta Altmana otrzymała 
Nagrodę Gildii Aktorów Ekra-
nowych dla wyśmienitej obsady.

Przełomową rolą dla Kristin Scott 
Thomas była ta w nominowanej 
do Oscara komedii romantycznej 

Cztery wesela i pogrzeb – za ten 
występ aktorkę uhonorowano na-
grodami BAFTA i Evening Stan-
dard British Film Award. Wśród 
innych jej ról są: Zagubione serca 
Sydneya Pollacka; Zaklinacz koni 
w  reżyserii Roberta Redforda; 
Mission: Impossible Briana De 
Palmy; Anioły i  owady Philipa 
i Belindy Haas, za rolę w których 
aktorka otrzymała Evening Star 
British Film Award; Ryszard III 
Richarda Locraine’a; Gorzkie gody 
Romana Polańskiego; Nie mów 
nikomu Guillaume’a  Canneta; 
Garść piachu Charlesa Sturridge’a, 
za którą otrzymała dwie Evenig 
Standard British Film Awards.

W drugiej roli głównej możemy 
podziwiać Sharon Horgan. Jest to 
irlandzka aktorka, zdobywczyni 
nagrody BAFTA, scenarzystka, 
producentka i reżyserka. Najle-
piej znana jest z wielokrotnie na-
gradzanego sitcomu Katastrofa, 
do którego współtworzyła sce-
nariusz i w którym grała jedną 
z głównych ról.

Reżyser filmu Peter Cataneo 
zdradza, że najbardziej pocią-
gała go możliwość nakręcenia 
filmu, który pokazuje emocjo-
nalną moc muzyki i możliwość 
oczyszczenia poprzez wspólne 
śpiewanie.  Ma też nadzieję, że 
na seansie widzowie Pojedynku 
na głosy będą śmiać się i płakać 
razem z bohaterkami.

Jeśli nie chcą Państwo ryzykować 
wizyty w  kinie, to dużo cieka-
wych filmów i  seriali można 
również znaleźć w dostępnych 
w  internecie serwisach VOD, 
o których szczegółowo piszemy 
w osobnym artykule.* A
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DYNIOWE 
INSPIRACJE 
KULINARNE
Zapraszamy do 
wspólnego ucztowania 
i gotowania!

Latem tego roku ukazała się najnowsza książka 
kulinarna Agnieszki Żelazko pt. Czas na ucztę. 
To kolorowa pozycja, w której można znaleźć 55 
przepisów na nietypowe dania: śniadania, obia-
dy, kolacje oraz sałatki. Autorka jest zakochana 
w Mazurach, naturze i ucztowaniu na świeżym 
powietrzu, wśród zieleni, pod chmurką. W jej 
książkach czuć zapach lata, szum liści i powiew 
wiatru na twarzy. Połączenia smakowe są nie-
typowe, ale niezwykle proste. W książce, poza 
przepisami, można też znaleźć obszerny rozdział 
poświęcony jadalnym roślinom: igiełkom sosny, 
bratkom, forsycji i  innym przysmakom, które 
mogą zagościć na naszych talerzach. 

Specjalnie dla naszych Czytelników na kolejnej 
stronie publikujemy dwa przepisy z dynią w roli 
głównej, które pochodzą z książki Agnieszki Żelaz-
ko. Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału 
w naszym Konkursie „Dyniowe inspiracje ku-
linarne”, w którym można wygrać 3 nowiutkie 
książki naszej Autorki pt. Czas na ucztę.

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy przesłać 
swój przepis (własny pomysł) na przepyszne 
danie z wykorzystaniem dyni na adres e-mail:  
info@zycieseniora.com. Zgłoszenie powinno obej-
mować zdjęcie (np. wykonane telefonem komór-

kowym), listę składników oraz opis przygotowania 
dania. Poprawne zgłoszenie powinno także w tre-
ści wiadomości e-mail zawierać: imię i nazwisko 
zgłaszającego oraz numer telefonu kontaktowego, 
a także wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz 
Klauzuli informacyjnej Administratora.  

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 listopa-
da 2020 roku.  Trzech zwycięzców ogłosimy do 
15 grudnia 2020 r. Regulamin Konkursu „Dyniowe 
inspiracje kulinarne” dostępny jest na stronie: 
www.zycieseniora.com/
kulinaria/konkurs-dyniowe-inspiracje

KONKURS – WYGRAJ KSIĄŻKĘ „CZAS NA UCZTĘ”!
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Zupa dyniowa  
z orzechami laskowymi Kakao dyniowe

Przygotowanie:
Dynię, selera i pietruszkę obierz. Z dyni usuń pestki. Wszyst-
kie warzywa pokrój na mniejsze części, ułóż w naczyniu 
żaroodpornym (papier do pieczenia w tym wypadku się 
nie sprawdzi, bo trzeba dać na górę roztopione masło i deli-
katnie podlać wodą). Cytrynę wyszoruj, a następnie zetrzyj 
skórkę na tarce (małe oczka). Ja zazwyczaj ścieram skórkę 
z połowy cytryny, ale to zależy od wielkości dyni. Można 
zetrzeć więcej. Następnie rozpuść masło, wymieszaj skórkę 
z  roztopionym masłem i wysmaruj dokładnie warzywa. 
Podlej delikatnie wodą (ok. 1 cm) i zapiekaj w piekarni-
ku aż warzywa będą miękkie i rumiane. Gdy wyjmiesz je 
z piekarnika zmiksuj dokładnie wszystkie składniki: bulion 
warzywny, dynię, selera, pietruszkę oraz orzechy laskowe. 
Dopraw do smaku solą i pieprzem. Przed podaniem możesz 
posypać dodatkową porcją posiekanych orzechów.

Przygotowanie:
Zmiksuj wszystkie składniki oprócz mleka. Jeśli używasz 
mleka zwykłego, zagotuj go i połącz ze zmiksowanymi 
składnikami, dopraw do smaku. Jeśli używasz mleka ko-
kosowego, podgrzej go, ale nie dopuszczaj do wrzenia 
(lubią się zrobić grudki). Podobnie jak w poprzednim 
przypadku zmiksuj wszystkie składniki.

Właściwie trudno nazwać ten napój kakao, ale trochę 
go przypomina: jest ciepły, słodki, aromatyczny i dobrze 
smakuje o poranku. Przygotowany na bazie mleka koko-
sowego, z dodatkiem kardamonu, cynamonu, dyni i fig. 
Niebo w gębie, uczta dla duszy!

Składniki:

• około 2 litry bulionu 
warzywnego

• 1 dyni
• 1 seler

• 1 pietruszka
• 2 łyżki masła
• skórka z połowy cytryny
• garść orzechów 

laskowych (lub więcej)
• sól, pieprz do smaku

Składniki:

• 1 szklanka mleka 
kokosowego (lub 
zwykłego, jeśli ktoś woli)

• dwa półksiężyce 
pieczonej dyni (ja do 
pieczenia posypuję ją 
odrobiną cukru)

• 1 pieczona figa (można 

ją włożyć do piekarnika 
razem z dynią)

• pół łyżki miodu  
(lub więcej)

• pół łyżeczki kardamonu 
(lub więcej)

• szczypta cynamonu
• opcjonalnie: szczypta 

kakao lub kieliszek  
(25 ml) adwokata

Powyższe przepisy pochodzą z książki Czas na ucztę Agnieszki Żelazko


