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Pandemia spowodowała wie-
le zaniedbań w profilaktyce 

zdrowotnej. Z obawy przed za-
rażeniem koronawirusem wizyty 
u dentysty są często odkładane. 
A przecież infekcje rozwijające się 
w jamie ustnej nie będą czekać, aż 
pandemia się skończy. W naszym 
wywiadzie dr Kamila Wasiluk 
opowiada o najnowszych tech-
nikach stomatologicznych i no-
winkach, z którymi zetkniemy 
się w gabinecie dentystycznym. 
Zdrowe zęby to jednak nie wszyst-

ko – trzeba też się trochę poruszać, 
najlepiej na świeżym powietrzu! 
Jedną z lepszych form aktywności 
fizycznej dla osób 60+ jest jazda 
na rowerze. Dlatego doradzamy, 
jak wybrać odpowiedni rower i na 
co zwrócić uwagę przy zakupie. 
Na koniec polecamy Państwu 
kilka ciekawych Oscarowych fil-
mów, które można już obejrzeć 
w internecie lub kinie. 
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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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ETYCZNEGO

Miło nam poinformować, że Fun-
dusz Hipoteczny DOM kolejny 
rok z rzędu znalazł się w szacow-
nym gronie �rm, które pozytyw-
nie przeszły wery�kację ankiet 
audytu etycznego, dokonywaną 
co roku przez Komisję Etyki przy 
Związku Przedsiębiorstw Finan-
sowych w Polsce (ZPF). 

Poniższy Certy�kat Etyczny ZPF  
jest potwierdzeniem zgodności 
praktyk biznesowych Funduszu 
z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.  
Certy�kat pozostaje ważny do 31 
marca 2022 roku.
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Co nowego w Funduszu?
Wyniki badania satysfakcji klientów Funduszu
Fundusz Hipoteczny DOM przykłada dużą wagę do satysfakcji 
Klientów. Dlatego też rokrocznie przeprowadzamy telefoniczną 
Ankietę Satysfakcji, w ramach której pytamy Klientów o ocenę 
naszej działalności, poziom obsługi klienta, jakość infolinii. 
W badaniu, które zakończyło się w I kwartale br. przepytano bli-
sko 200 seniorów otrzymujących rentę dożywotnią z Funduszu 
Hipotecznego DOM. W grupie tej aż 91% bardzo dobrze lub 
dobrze oceniło współpracę z ekspertem Funduszu. Podobnie 
wysokie oceny zebrała również Infolinia Funduszu. Na pytanie, 
o to, jak opisaliby Fundusz Hipoteczny DOM, nasi Klienci naj-
częściej odpowiadali po prostu „dobra, solidna �rma.”

Polscy seniorzy nie tacy cyfrowi... 
Z ostatniego badania opinii seniorów zrealizowanego na zlecenie 
Funduszu Hipotecznego DOM wynika, że 51 proc. ankietowa-
nych w ogóle nie korzysta z Internetu, 19 proc. korzysta z niego 
czasami, a 28 proc. codziennie. Okazuje się, że dla większości 
badanych powyżej 60 roku życia Internet jest źródłem rozrywki 
i informacji, ale wciąż nie służy do załatwiania codziennych spraw 
związanych z administracją, zakupami, �nansami, podróżami 
etc. Tylko 9 proc. ankietowanych płaci rachunki w sieci, a 5 proc. 
robi zakupy online. Zdecydowana większość w Internecie czyta 
wiadomości lub ploteczki (łącznie 40 proc.), szuka przeróżnych 
porad (20 proc.), korzysta z mediów społecznościowych (16 proc.), 
słucha muzyki, ogląda YouTube lub gra w gry (10 proc.). 

Małgorzata Rosińska nową wiceprezes zarządu Funduszu
W kwietniu 2021 r. do Zarządu Funduszu Hipotecznego DOM została powołana 
Małgorzata Rosińska. Jest ona związana z  Funduszem Hipotecznym DOM nie-
przerwanie od 10 lat. Od 2012 roku kieruje działem Operacyjnym i Prawnym. Od 
2016 r. Prokurent samoistny Spółki. Brała udział w pracach nad projektem ustawy 
o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. Ma blisko dwudziestoletnie doświadcze-
nie zawodowe związane m.in. z obszarem prawnym (w szczególności w zakresie 
obrotu nieruchomościami, prawa spółek i prawa gospodarczego), operacyjnym, 
administracyjnym. Zanim dołączyła do zespołu Funduszu Hipotecznego DOM 
pracowała m.in. w  Kancelarii Notarialnej Ryszarda Strzelczyka – notariusza 
w Warszawie na stanowisku aplikanta notarialnego. Jest absolwentką prawa na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz aplikacji notarialnej przy Radzie Izby 
Notarialnej w Warszawie. W 2011 r. zdała egzamin notarialny.
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Życie Seniora: W me-
dycynie stale obserwu-
jemy nowe wynalazki, 
wiele skomplikowanych 
operacji wykonywanych 
jest obecnie z wykorzy-
staniem robotów. Czy 
w stomatologii również 
pojawiły się w ostatniej 
dekadzie zmiany i in-
nowacje, które istotnie 
wpłynęły na proces 
leczenia zębów?

Dr Kamila Wasiluk: Stomatologia – podobnie 
jak inne działy medycyny – mocno się rozwija 
i możemy mówić o kilku istotnych zmianach, ja-
kie nastąpiły w ostatniej dekadzie. Po pierwsze, 
stomatologia zaczęła się dzielić na dość wąskie 
specjalizacje. Oznacza to, że obecnie jeden den-
tysta nie jest w stanie pomóc nam we wszystkich 
schorzeniach zębów i jamy ustnej. Kiedyś stoma-
tologia właściwie ograniczała się do zakładania 
plomb lub wyrywania zębów, a teraz mamy pa-
cjentów, którzy wymagają znacznie więcej – np. 
perfekcyjnego, estetycznego uśmiechu. Poza tym 
rozwinęły się również możliwości zachowywania 
naszych własnych zębów np. za pomocą leczenia 
endodontycznego (leczenie kanałowe), które stało 
się właśnie taką wąską specjalizacją. Jeżeli takie 
leczenie ma być prowadzone według najnowo-
cześniejszych standardów, to wymaga zarówno 
doświadczenia, jak i  specjalistycznego sprzętu 
(mikroskopy), który nie w każdym gabinecie jest 

Jak zmieniła się stomatologia na przestrzeni ostatnich lat, jak obecnie wygląda typowa wizyta u dentysty oraz jakie 
nowe metody leczenia można wykorzystać? – Właśnie o tym rozmawiamy z ekspertem, dr Kamilą Wasiluk - lekarzem 
stomatologiem, ortodontą i współwłaścicielką warszawskiego Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium. 

dostępny. Inne działy, które wyraźnie się wyod-
rębniły to np.:

- chirurgia stomatologiczna, czyli usuwanie za-
trzymanych ósemek, trudne ekstrakcje zębów czy 
wprowadzanie implantów, które również stały się 
bardziej popularne;

- protetyka:
- stomatologia estetyczna, np. odbudowa zębów 
pod kątem estetycznym;

- ortodoncja;
- periodontologia, czyli leczenie chorób dziąseł 
i przyzębia. 

ŻS: Czy to oznacza, że studenci stomatologii 
podobnie jak studenci medycyny w  pewnym 
momencie studiów wybierają określoną spe-
cjalizację?

KW: Nie, obecnie studenci stomatologii przez 5 
lat studiów uczą się całości – każdego z działów 
stomatologii. Później jest jeszcze roczny starz, 
gdy młodzi dentyści nadal uczą się wszystkiego, 
ale wtedy już zwykle zaczynamy interesować się 
szczególnie daną dziedziną i chcemy się w niej 
specjalizować. Wtedy biorą udział w  dodatko-
wych kursach i  szkoleniach pogłębiając swoją 
specjalizacją.

Podsumowując, ta zmiana podejścia, której wspo-
mniałam, sprowadza się do tego, że pacjent ma 
swojego dentystę prowadzącego, który jednak na 
bardziej specjalistyczne procedury kieruje pacjen-
ta właśnie do stomatologów wykwali�kowanych 
w tych wąskich dziedzinach. 

Nowoczesna 
stomatologia

Wywiad z lekarzem 
stomatologiem  
dr Kamilą Wasiluk
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Zmieniło się też ogólne podejście stomatologa do 
pacjenta – nie patrzymy już tylko na zęby w ode-
rwaniu od całego organizmu. Staramy się szukać 
przyczyn chorób jamy ustnej szerzej i leczyć je 
bardziej kompleksowo. Na przykład ortodonci 
często współpracują z �zjoterapeutą czy logopedą 
w leczeniu wad zgryzu. 

Od strony innowacji technicznych to do najważ-
niejszych zaliczyłabym mikroskop zabiegowy do 
leczenia endodontycznego, ale też do powiększania 
pola pracy, więc przydaje się też przy innych pro-
cedurach. Obecność takiego mikroskopu po woli 
staje się standardem w gabinetach. W obszarze 
diagnostyki największy przełom stanowi poja-
wienie się tzw. CBCT czyli stożkowej tomogra�i 
komputerowej w stomatologii, która pozwala na 
obrazowanie w 3D (trójwymiarowo). Dotychczas 
standardem był pantomogram, czyli panoramiczne 
zdjęcie wszystkich zębów w 2D, które jednak ma 
swoje istotne ograniczenia. 

ŻS: Osoby, które swoje doświadczenia denty-
styczne zaczynały w XX wieku często obawiają 
się każdej kolejnej wizyty ze względu na boles-
ne wspomnienia. U niektórych mówi się wręcz 
o dentofobii – jak sobie z tym poradzić?

Wydaje mi się, że dentofobia jest głównie dzie-
dzictwem XX-wiecznej stomatologii, gdzie nie 
było jeszcze szerokiej wiedzy stomatologicznej. 
Kiedyś do dentysty szło się dopiero, gdy bolał 
ząb, co oczywiście kończyło się również bolesnym 
leczeniem, bo znieczulenia również nie były tak 
szeroko dostępne jak obecnie. Obecnie niedopusz-
czalne jest przyprowadzanie dziecka do dentysty 
dopiero, gdy boli ząb. Warto wskazać, że teraz 
Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej rekomendują 
wizytę u dentysty dziecka już w wieku między 
6-12 miesięcy. To służy edukacji rodziców i roz-
woju właściwych nawyków. To pozwala zapobiec 
rozwojowi dentofobii już od dziecka. 

Co do mojego własnego podejścia, to musimy 
zawsze spróbować dotrzeć do przyczyn tego lęku. 
Pamiętajmy, że obecnie standardem jest już znie-
czulenie pacjenta. Nie ma już dentystów, którzy 
nie chcą leczyć w znieczuleniu. I nie chodzi tu 

tylko o komfort pacjenta, ale również komfort 
stomatologa – prowadzenia leczenia u pacjenta, 
który cierpi jest naprawdę bardzo trudne!

Zmieniło się też podejście dentystów do pacjentów 
na bardziej partnerskie – wyjaśnianie na czym 
będzie polegać leczenie, jakie będą kolejne kroki. 
To pozwala ograniczyć obawy wielu osób. 

ŻS: Dentystyczne wiertło to coś, co szczególnie 
odstręcza wielu pacjentów. Ale podobno jest już 
sposób na leczenie próchnicy bez użycia wier-
tła? Czy abrazja powietrzna rzeczywiście może 
zastąpić tradycyjne narzędzia?

KW: Oczywiście cały czas poszukuje się alternatyw-
nych metod do tego klasycznego, mechanicznego 
usuwania próchnicy za pomocą wiertła dentystycz-
nego. Niestety cały czas nie pojawiła się jeszcze 
metoda, która dorównałaby w skuteczności tej 
tradycyjnej metodzie. Abrazja powietrzna, kiedyś 
był też żel który miał rozpuszczać próchnicową 
tkankę, można też leczyć laserowo – ale te wszystkie 
metody są bardzo czasochłonne. Leczenie jednego 
zęba może trwać bardzo długo, więc można je 
stosować raczej w początkowych etapach. Niestety 
na razie nie możemy więc jeszcze zaproponować 
skutecznej alternatywy dla tradycyjnego leczenia 
mechanicznego. 

ŻS: Próchnica to plaga naszych czasów. Czy na 
horyzoncie jest jakakolwiek nadzieja na zlezie-
nie sposobu na ograniczenie tej przypadłości? 
Wiele osób pomimo przestrzegania zasad higieny 
jamy ustnej skarży się, że i tak na każdej wizycie 
kontrolnej stomatolog znajduje u nich ubytki? 

Z drugiej strony czasem tra�ają się osoby, które 
sporadycznie mają problem z próchnicą. Czy to 
kwestia dobrych genów, diety, a  może jeszcze 
czegoś innego?

KW: Próchnica to choroba zakaźna – dziecko 
przejmuje te bakterie od rodziców. Na razie 
możemy stawiać głównie na pro�laktykę i edu-
kację, już od najmłodszego wieku. Nie ma nie-
stety żadnej cudownej pigułki, która by leczyła 
przyczynę tej choroby. Warto stosować pastę do 
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zębów z zawartością �uoru 1000 PPM. Bardzo 
ważna jest dieta i dobre geny i budowa zębów. Ale 
z tych elementów wpływ mamy na dietę – warto 
wyeliminować lub ograniczyć napoje słodzone, 
gazowane, węglowodany i produkty przetworzone. 

W przypadku osób dorosłych oczywiście podsta-
wą jest regularna kontrola u stomatologa co pół 
roku w celu sprawdzenia sytuacji w jamie ustnej 
i ewentualnej wymiany lub uszczelnienia starych 
wypełnień. Może się zdarzyć, że nie do końca 
dobrze zrobione wypełnienie może sprzyjać rozwo-
jowi próchnicy. Ważna jest też higiena i usuwanie 
kamienia nazębnego czyli skaling i piaskownie, 
które może pomóc w szybkim zauważeniu po-
czątków próchnicy. Wybór szczoteczki elektrycz-
nej, np. sonicznej może też pomóc dobrze umyć 
zęby. Warto też włączyć do codziennej higieny 
jamy ustnej nić dentystyczną oraz szczoteczki 
do przestrzeni międzyzębowych, a także płyny 
do płukania. 

ŻS: Zatruwanie zębów i leczenie kanałowe to coś, 
co w wielu osobach wywołuje panikę – nie dość, 
że jest to poważny wydatek, to jeszcze wiąże 
się często z silnym bólem, a samo leczenie roz-
ciągało się często na kilka tygodni. Czy w tym 
temacie coś się ostatnio zmieniło? Doszły mnie 
słuchy, że podobno są już sposoby, by takie zęby 
leczyć w ciągu jednej wizyty i bez klasycznego 
zatruwania?

KW: Rzeczywiście w zakresie stomatologii endo-
dontycznej sporo się zmieniło w ostatnim okresie. 
Kiedyś proces leczenia kanałowego był znacznie 
dłuższy – zaczynało się od zatrucia zęba, a później 
przez kilka tygodni chodziło się do dentysty na 
czyszczenie kanałów. Pomiędzy poszczególnymi 
wizytami ząb był zamykany opatrunkiem, ale mimo 
to często dochodziło do nadkażeń. Samo zatrucie 
zęba z kolei wiązało się z silnym bólem zęba. Na 
szczęście od tej procedury już odchodzimy. Obec-
nie w nowoczesnych gabinetach nie praktykuje się 
już zatruwania zębów. Zamiast tego, endodonta 
w znieczuleniu i pod mikroskopem usuwa chorą 
miazgę z zęba. W zależności od stanu zęba taka 
procedura może być zakończone w trakcie jednej 
lub dwóch wizyt. Skrócenie całego procesu i lepsze 

izolowanie leczonego zęba od środowiska jamy 
ustnej zdecydowanie zmniejsza ryzyko powikłań 
tak prowadzonego leczenia kanałowego. Warto 
jeszcze raz podkreślić, że wykorzystanie mikro-
skopu do leczenia kanałowego jest już absolutnym 
standardem i nie powinniśmy się decydować na 
takie leczenie, jeśli gabinet nie posiada mikro-
skopu na wyposażeniu. Kolejnym standardem 
jest zrobienia zdjęcia RTG po takim leczeniu, by 
jeszcze dodatkowo sprawdzić, czy wszystkie kanały 
udało się dobrze wyczyścić. 

ŻS: Paradontoza to kolejna choroba cywiliza-
cyjna, z którą zmaga się wielu Polaków. Do tej 
pory poza mechanicznym usuwaniem kamienia 
(skaling, piaskowanie) właściwie niewiele można 
było zrobić. Czy w tym obszarze są obecnie jakieś 
nowe procedury, badania, leki, które pozwolą 
nam dłużej zachować nasze zęby?

KW: Poza wskazaną już higienizacją, dodałabym 
tu eliminację miejsc gdzie najczęściej dochodzi 
do gromadzenia się płytki nazębnej i kamienia, 
czyli np. nawisających wypełnień, źle zrobionej 
protetyki. Te rzeczy można poprawić, by ograni-
czyć nieco gromadzenie się kamienia. Z nowych 
możliwości wskazałabym na rozwój chirurgii 
periodontologicznej, czyli znów bardzo mocno 
wyspecjalizowana część periodontologii, oferują-
ce m.in. przeszczepy dziąseł, pokrywanie recesji 
i inne periodontologiczne zabiegi na śluzówkach 
i regeneracja kości. 

ŻS: A co robić, gdy jakiś ząb jest już nie do ura-
towania, albo co gorsza wypadł nam?

KW: Niektóre osoby myślą też, że jak straciły ząb 
z tyłu, np. piątkę czy szóstkę, to można zostawić 
taką lukę i nic z tym nie robić. Nie jest to prawdą, 
bo ciągłość łuku powinna być jednak odtworzo-
na, aby nie zaburzyć równowagi naszego zgryzu, 
a także by sąsiednie zęby nie zaczęły się nachylać. 

Najlepszą metodą odtworzenia będzie oczywiście 
implant. Cena implantu utrzymuje się obecnie 
na poziomie około 5000 zł. W tej cenie mamy 
wszczep i wykonanie korony (sztuczny ząb) na 
tym wszczepie. Cała procedura wstawienia im-
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plantu zajmuje około pół roku dla żuchwy, nieco 
krócej dla szczęki. Alternatywą dla implantu jest 
most, ale ma on swoje wady, ponieważ sąsiednie 
zęby na których opiera się taki most muszą zostać 
oszlifowane. 

Pamiętajmy, że jeśli planujemy implant, to nie 
należy z  tym długo czekać. Najlepiej już kilka 
tygodni po utracie zęba warto się wybrać na 
konsultację. Wówczas może uda nam się unik-
nąć długotrwałych zabiegów regeneracji kości 
i przygotowania miejsca pod implant, co wiąże 
się też z dodatkowymi kosztami. 

ŻS: Zęby poza swoją oczywistą funkcją mają też 
wymiar estetyczny – piękny równy i śnieżnobiały 
uśmiech to marzenie wielu osób, które często na 
własną rękę próbują wybielać zęby za pomocą 
wątpliwych specy�ków nabywanych w drogerii 
czy przez internet. Co w tym obszarze mają do 
zaoferowania profesjonaliści? 

KW: Na pewno nie warto liczyć na to, że jakaś 
wybielająca pasta do zębów kupiona w drogerii 

w zauważalny sposób odmieni barwę naszych 
zębów! Mają środki ścierne, więc mogą delikatnie 
oczyścić osad. Profesjonalne wybielanie zębów 
powinno być prowadzone w  gabinecie stoma-
tologicznym. Tylko w gabinecie możemy użyć 
środka wybielającego (nadtlenek mocznika lub 
nadtlenek wodoru) w stężeniu, które umożliwia 
realne wybielenie zębów. Wybielanie powinno 
być prowadzone przez doświadczonego stoma-
tologa, gdyż istnieje ryzyko lekkiego poparzenia 
dziąseł. Chciałabym jednak przestrzec, by przed 
zabiegiem wybielania udać się na wizytę kontrolną 
i wymienić ewentualne nieszczelne wypełnienia, 

usunąć kamień i osad, wyleczyć dziąsła. Dzięki 
temu zminimalizujemy możliwość wystąpienia 
nadwrażliwości zębów, która może się pojawić 
po takim zabiegu. W kwestii estetyki gabinety 
stomatologiczne oferują też oczywiście usługi 
ortodontyczne (czyli prostowanie zębów), ale 
także korony i licówki, np. porcelanowe, które 
bardzo udanie naśladują kolor i wygląd natu-
ralnych zębów. 
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Seks poprawia odporność

Regularna aktywność seksualna (seks z partnerem/
ką lub masturbacja) zwiększa odporność na in-
fekcje i przeziębienia. Podczas seksu dochodzi do 
zwiększenia poziomu immunoglobuliny A (IgA), 
które zwiększają poziom przeciwciał w organizmie. 
IgA chronią śluzówki, a zatem układ oddechowy 
i pokarmowy. Seks może również łagodzić objawy 
kataru siennego, ponieważ podczas aktu zwężają 
się naczynia krwionośne.

Człowiek jest istotą seksualną przez całe swoje życie. Zmienia się nasze ciało, zmieniają się nasze możliwości, ale to 
właśnie podtrzymywanie sprawności seksualnej znacząco przyczynia się do poprawy jakości naszego życia. Seks poprawia 
odporność, krążenie, wzmacnia system nerwowy i mięśnie, obniża poziom stresu, poprawia samopoczucie, korzystnie 
wpływa na sen. Regularne orgazmy rekomendowane są dla zachowania dobrej kondycji �zycznej i psychicznej. Dlatego, 
bez względu na to jak wyglądam, ile mam lat, jak sprawne jest moje ciało, warto cieszyć się seksem w każdym wieku.

Seks wzmacnia serce

Aktywne życie seksualne wzmacnia serce i pozwalaj 
je chronić m.in. przed zawałem mięśnia sercowe-
go. Dobroczynne działanie szczególnie widoczne 
jest u aktywnych seksualnie mężczyzn, u których 
naukowcy zaobserwowali niższy poziom homocy-
steiny. Ten aminokwas w nadmiarze może powo-
dować zmiany miażdżycowe oraz rozwój choroby 
zakrzepowej. Jego wysoki poziom zwiększa ryzyko 
śmierci z powodu chorób serca nawet o 66%. 

KOCHAJMY (SIĘ) NA ZDROWIE!
Dlaczego warto cieszyć się seksem w każdym wieku?
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Seks działa jak sport, oba to świetne treningi dla 
serca. Podczas aktywności seksualnej zwiększa 
się dwukrotnie tempo bicia serca. Organizm się 
dotlenia, co również wpływa na większą wydol-
ność umysłową.

Seks obniża poziom stresu i poprawia jakość snu

Autonomiczny układ nerwowy kontroluje w or-
ganizmie wiele procesów niezależnych od naszej 
woli. Wyróżnia się dwie części układu autono-
micznego – układ współczulny i przywspółczulny. 
Obie struktury działają przeciwstawnie do siebie. 
Kiedy układ współczulny przyśpiesza oddech, bicie 
serca i podnosi ciśnienie krwi, to przywspółczulny 
zwalnia oddech i pracę serca i obniża ciśnienie krwi. 
Jeden jest aktywny w ciągu dnia (współczulny), 
drugi w nocy (przywspółczulny). Niestety w ciągu 
dnia jesteśmy nadmiernie pobudzeni i obciążeni 
wieloma obowiązkami oraz bodźcami. Zaczynamy 
sypiać nieregularnie i płytko, jesteśmy ciągle nie-
wyspani i zestresowani. Zaczyna się wtedy błędne 
koło. Jednym ze sposobów, aby je zatrzymać jest 
regularna aktywność seksualna. Podczas seksu 
wydziela się wiele dobroczynnych hormonów:
• Endor�na, która wywołuje uczucie relaksu 

i zadowolenia.
• Oksytocyna działająca uspokajająco i zmniej-

szająca lęki.
• Dopamina odpowiada za pożądanie, euforię 

i satysfakcję. 
• Serotonina poprawia jakość snu, reguluje 

nastrój, podnosi samopoczucie.
• Testosteron sprzyja utrzymaniu prawidłowej 

wagi i dobrego samopoczucia.

Seks przeciwdziała schorzeniom prostaty

Regularne ejakulacje (zarówno te w masturbacji 
jak i w seksie z partnerem/-ką) znacznie redukują 
zagrożenia związane z prostatą. Amerykańskie 
Stowarzyszenie Urologiczne stwierdziło, że u męż-
czyzn podejmujących systematyczną aktywność 
seksualną ryzyko zachorowania na raka gruczołu 
krokowego spada o 20%. Jedna z hipotez mówi, że 
wytryski pomagają usunąć potencjalne szkodliwe 
substancje z gruczołu krokowego. 

Masowanie prostaty zmniejsza ciśnienie w narzą-
dzie i rozluźnia dno miednicy, co spowalnia nie-
bezpieczny rozrost prostaty. Stymulacja usprawnia 
przepływ krwi i poprawia krążenie. 

Seks pomaga na nietrzymanie moczu

Podczas aktywności seksualnej kobiety mimowol-
nie ćwiczą mięśnie Kegla, które odpowiadają m.in. 
za kontrolę i podtrzymywanie dna miednicy oraz 
pęcherza moczowego. Z upływem czasu zaczynają 
one wiotczeć, co może prowadzić do wysiłkowe-
go nietrzymania moczu. Ciesząc się regularnie 
seksem, kobiety mogą zapobiec tej dolegliwości.

Cieszmy się seksem w każdym wieku

Aktywność seksualna, czy to w związku czy solo, 
przekazuje nam bardzo ważny komunikaty: po-
tra�ę czerpać radość ze związku i moje ciało jest 
ok. To mocne wzmocnienie dla poczucia włas-
nej wartości. Bez względu na to jak wyglądam, 
ile mam lat, jak sprawne jest moje ciało, jakich 
chorób doświadczam dla siebie samych jesteśmy 
wystarczająco dobrzy. To fundament budowania 
własnej pozytywnej seksualności i dbanie o swoje 
zdrowie. Regularny seks sprzyja długowieczności 
i zdecydowanie poprawia jakość życia. Bez względu 
na wiek można i warto cieszyć się seksem aż do 
późnej starości. 
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Rozwiąż krzyżówkę i rozszyfruj hasło!
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POZIOM
1. Rodzaj samochodu z odkrytą kabiną pasażerską, czasem wyposażony 

w składany dach.
2. Jej świeże listki są częstym składnikiem kuchni południowoazjatyckiej. 
3. Właściwość danego wnętrza oceniana pod względem słyszalności 

dźwięków.
4. Włoski napój kawowy z dodatkiem spienionego mleka.
5. Warzywo o charakterystycznym podłużnym kształcie. Występuje 

w kolorach: zielonym, białym i �oletowym.
6. Zioło wywodzące się z obszarów śródziemnomorskich – stosowane jako 

przyprawa i w medycynie naturalnej.
7. Leczenie za pomocą niskich temperatur.
8. Nazwisko znanej francuskiej gwiazdy kina, której kariera rozpoczęła się 

w 1956 r. od �lmu “I Bóg stworzył kobietę”.
9. Skrócona nazwa międzynarodowej imprezy sportowej organizowanej 

cyklicznie co 4 lata.
10. Inaczej przekwitanie lub klimakterium.
11. Osoba akompaniująca na organach w kościele. 
12. Przyrząd używany do określenia miary kąta. 
13. Narzędzie do łowienia ryb. 
14. Inaczej cukry, rodzaj związków chemicznych, które dostarczają nam 

energii. 
15. Grecki bóg płodności, dzikiej natury, winnej latorośli i wina. 
16. Opłacone prawo do korzystania z określonej usługi lub świadczenia, np. 

telefoniczny. 
17. Jedna z najpopularniejszych ryb poławianych na Bałtyku. 
18. Marlon, nazwisko sławnego amerykańskiego aktora, który zasłynął rolami 

w “Ojcu Chrzestnym” i “Czasie Apokalipsy”.
19. Pierwiastek chemiczny, składnik kości i zębów. 
20. Największa planeta Układu Słonecznego. 

PION
1. Wypożyczysz tam książki.
2. Przedłużenie lub odroczenie terminu.
3. Nieformalny związek dwóch osób.
4. Zasłona z grubej tkaniny.
5. Osoba bez wykształcenia medycznego, zajmująca się leczeniem ludzi, ale 

też tytuł popularnej powieści i �lmu. 
6. Tytuł słynnej, wielokrotnie ekranizowanej powieści Heleny Mniszkówny.
7. Np. nilowy, duży ssak występujący w Afryce.
8. Człowiek znający wiele języków obcych.
9. Inaczej oberżyna, roślina uprawna mająca zastosowanie w kuchni.
10. Obszar, rejon, część miasta podległa określonym służbom.
11. Tytuł popularnego serialu komediowego Barei i nazwa ulicy na 

warszawskim Ursynowie. 
12. Początek czegoś lub miejsce, z którego woda wypływa na powierzchnię.
13. Stolica Portugalii. 
14. Jedna z wcześniejszych nazw Stambułu w czasach Cesarstwa Rzymskiego. 
15. Drwina, złośliwość lub szyderstwo ukryte w wypowiedzi pozornie 

aprobującej.
16. Grek ___ –  tytuł słynnej powieści, musicalu i �lmu. 
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PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 
MIĘDZY RYNKIEM NIEMIECKIM 
A POLSKIM

– Niemiecki rynek rent dożywot-
nich z nieruchomości jest wciąż 
na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju. Oznacza to między 
innymi, że usługodawcy, którzy 
działają na nim od dłuższego 
czasu, nadal muszą prowadzić 
bardzo intensywne działania pro-
mocyjne i edukacyjne na rzecz 
całego rynku. Odwrócony kredyt 
hipoteczny, bardzo popularny 
w krajach anglosaskich nie jest 
oferowany w Niemczech, dlate-
go musimy najpierw wykształcić 
świadomość korzyści płynących 
z renty za nieruchomość – mówi 
Friedrich �iele, dyrektor ge-
neralny Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG. Według naj-
nowszego raportu EY wartość 
niemieckiego rynku to obecnie 

mniej niż 0,5 mld dolarów, a licz-
ba profesjonalnych podmiotów 
oferujących tę usługę w Niem-
czech jest mniejsza niż 5. [1]

Wartość polskiego rynku jest 
w tej chwili identyczna, ale mimo 
to potencjał rozwoju w  Niem-
czech jest znacznie większy niż 
w Polsce. Przewiduje się, że za 10 
lat roczny wolumen przekroczy 
w Niemczech 2 mld dolarów, co 
oznacza, że Niemcy będą sprze-
dawać (tylko w ciągu jednego 
roku) renty dożywotnie o takiej 
wartości. Według Friedricha 
�iele w  Niemczech istnieje 
bardzo duży potencjał 
rynkowy, w  zakresie 
sprawiedliwego, bez-
piecznego, przejrzyste-
go i  przekonującego 
produktu �nansowania 
dla seniorów opartego na 
dożywotniej rencie z nie-

ruchomości. Ten potencjał jest 
w pełni porównywalny z poten-
cjałem w krajach anglosaskich, 
gdzie rynek jest już rozwinięty.

CHWILOWE SPADKI NA RYNKU 
NORWESKIM W WYNIKU 
PANDEMII

Norweski system emerytalny 
opiera się w większości na syste-
mie zde�niowanej składki, a to 
oznacza, że gwałtowny spadek 
dochodów, po przejściu na eme-
ryturę, dotknie wielu norweskich 
seniorów. W przeciwieństwie do 
emerytów z  Niemiec czy Hi-
szpanii aż 90 proc. Norwegów 

Hipoteka odwrócona  
w Niemczech i Norwegii
JAKIE ZMIANY ZASZŁY NA TYCH RYNKACH W PANDEMICZNYM 2020 ROKU?

Z najnowszego raportu Ernst & Young (EY) oraz European Pensions and Property Asset Release Group 
(EPPARG), dotyczącego rynku hipoteki odwróconej na świecie oraz perspektyw rozwoju tej branży, 
wynika, że rynek niemiecki wciąż jest we wczesnym stadium rozwoju. Rynek norweski jest nieco 
bardziej rozwinięty, ale również odstaje jeszcze od wyników światowych liderów hipoteki odwróconej, 
którymi są USA, Wielka Brytania i Australia. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, oferowana jest renta 
dożywotnia czyli hipoteka odwrócona w modelu sprzedażowym. Z kolei w Norwegii rynek hipoteki 
odwróconej funkcjonuje od 2005 roku, a w ofercie są rozmaite produkty, z których część oferowana 
jest także przez banki. A jak pandemia COVID-19 wpłynęła na te lokalne rynki hipoteki odwróconej?
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w wieku 60+ posiada na włas-
ność nieruchomość. A to ozna-
cza, że niemal każdy senior ma 
możliwość uwolnić zamrożony 
w nieruchomości kapitał. �or 
Sandvik, założyciel i prezes �rmy 
LittExtra AS, która oferuje hipo-
tekę na odwróconą w Norwegii 
uważa, że rok 2020 przyniósł 
wiele zmian, ale też wyzwań. 
Wolumen nowo zaciąganych 
odwróconych kredytów hipo-
tecznych był w 2020 roku o 25 
proc. niższy niż w 2019. Spadki 
były wynikiem m.in. szalejącej 
pandemii. Niskie emerytury 
Norwegów oraz fakt, że tam-
tejsi seniorzy posiadają nieru-
chomości na własność pozwalają 
twierdzić, że zapotrzebowanie 
na usługę wróci na stare tory, 
a w długiej perspektywie będzie 
notować regularne wzrosty.

– Przed nadejściem COVID-19 
mieliśmy bardzo dobry start, 
ale w połowie marca 2020 roku 

wszystko zwolniło. Banki zdały 
sobie sprawę ze wzrostu ryzyka 
niestabilności cen nieruchomości 
i  zaostrzyły kryteria dotyczące 
wskaźnika LTV (Loan to Value) 

– mówi �or Sandvik, prezes 
LittExtra AS. W Polsce można 
mówić o hipotece odwróconej 
w modelu sprzedażowym i kre-
dytowym. To pierwsze rozwiąza-
nie, czyli renta dożywotnia jest 
oferowana m.in. przez fundusze 
hipoteczne. – Ten rynek rozwija 
się sukcesywnie od ponad 12 lat. 
Jeżeli chodzi o model kredytowy, 
to pomimo odpowiedniej ustawy 
ciągle żaden bank nie zdecydował 
się na wprowadzenie odwrócone-
go kredytu hipotecznego. W Polsce 
sprzedaż renty dożywotniej nie 
jest więc zależna od regulacji 
wprowadzanych przez banki. 
W małym stopniu zależy też od 
zmian stóp procentowych – wy-
jaśnia Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM, 
największej i najstarszej instytu-

cji oferującej renty dożywotnie 
w Polsce.

POD WZGLĘDEM 
OBOWIĄZUJĄCYCH NORM 
ETYCZNYCH POLSKA 
WYPRZEDZIŁA NIEMCY

W Niemczech nie ma odgórnych 
norm etycznych obowiązujących 
na rynku hipoteki odwróconej. 
Nasi sąsiedzi nie wypracowali 
dotychczas dokumentu podob-
nego chociażby do polskich 
Zasad Dobrych Praktyk opra-
cowanych w  ramach Związku 
Przedsiębiorstw Finansowych. – 
Aby tamtejszy rynek mógł rozwi-
jać się w najbliższych latach, jest 
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to konieczne – podkreśla Robert 
Majkowski, Prezes Funduszu Hi-
potecznego DOM. Niemcy zdają 
sobie doskonale z tego sprawę.

Friedrich �iele, dyrektor general-
ny Deutsche Leibrenten Grund-
besitz AG mówi: – Aby zapewnić 
długoterminowy sukces rynkowy, 
konieczne jest, aby wszyscy gracze 
stosowali jednolite standardy ryn-
kowe. W szczególności należy jasno 
określić proces doradztwa i zapew-
nić jego najwyższych poziom. Na-
leży również zadbać o prawidłową 
dokumentację, a także przejrzystą 
prezentację produktu ze wszystki-
mi kosztami i ryzykiem dla klienta, 
wynikającymi z zawarcia umowy 
renty dożywotniej. Długotermi-
nowy produkt musi być uczciwy, 
bezpieczny i  zorientowany na 
klienta, a w każdym razie powi-
nien ekonomicznie zabezpieczać 
ryzyko długowieczności seniorów. 
Produkty �nansowe dla seniorów, 
w przypadku których mamy do 
czynienia z  różnymi ryzykami, 
m.in. z ryzykiem zmiany cen na 
rynku nieruchomościami i  ryzy-
kiem długowieczności, powinny 
podlegać przepisom rządowym. 
Takie regulacje powinny zapobiec 
ryzyku niewłaściwej sprzedaży 
kosztem seniorów.

PANDEMIA WYMUSIŁA 
ZMIANĘ MODELU DZIAŁANIA

Jak niemiecki rynek zmienił się 
podczas pandemii? Od marca 
2020 roku pandemia COVID-19 
stała się głównym wyzwaniem 
dla wszystkich usługodawców. 
Wszyscy przedstawiciele re-
gionalni, pośrednicy i eksperci 
musieli całkowicie zaprzestać 
działalności w  pierwszej fazie 
zamknięcia gospodarki. Organi-

zowanie wydarzeń, spotkań dla 
klientów nie było możliwe przez 
miesiące. Wszyscy usługodaw-
cy musieli sprostać specjalnym, 
zwiększonym zasadom utrzyma-
nia higieny, które jednak zostały 
dobrze przyjęte przez klientów. 
Klienci zainteresowani hipoteką 
odwróconą, z racji swojego wieku, 
z wahaniem akceptowali przejście 
ze spotkań osobistych na rozwią-
zania cyfrowe. Wynika to z tego, 
że wielu z nich nie jest w pełni 
otwartych na nowe technologie. 
Jednak indywidualne podejście 
i ułatwienia, jakie zostały wpro-
wadzone w zakresie konsultacji 
za pośrednictwem internetu, do-
prowadziły do trwałej poprawy 
jakości oferowanych usług.

– Szczególnym wyzwaniem było 
notarialne poświadczenie trans-
akcji na rynku nieruchomości, co 
jest wymogiem prawnym w Niem-
czech. Umowa renty dożywotniej 
z nieruchomości nie może zostać 
zawarta drogą elektroniczną, na 
odległość. Jednak również tutaj 
niemieccy notariusze opracowali 
ogólne zasady higieny, które zostały 
pozytywnie przyjęte przez klientów. 
Notariusze są uznawani za istotny 
element całego systemu obrotu go-
spodarczego. Dlatego też w czasie 
pandemii zezwolono im na ofero-
wanie swoich usług bez ograniczeń, 
ale z zachowaniem najwyższych 
standardów ochrony sanitarnej – 
mówi Friedrich �iele.

PRZYSPIESZONA 
CYFRYZACJA NIE ZASTĄPI 
BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU

W  Norwegii przed pandemią 
działania edukacyjno-sprze-
dażowe dotyczące hipoteki od-
wróconej opierały się na semina-

riach dla dużych grup seniorów. 
Nagle, w marcu, to się zmieniło. 

– Tradycyjne seminaria z kawą 
i przekąskami zostały zastąpione 
przez webinaria, które stały się 
oczywistą alternatywą. Do dziś, 
webinaria nie odniosły sukcesu, 
na który liczyliśmy. Grupa do-
celowa oczywiście przeniosła się 
do sieci. Wydaje się jednak, że 
typowy klient 60+ woli zwykłe 
seminarium od webinarium – 
twierdzi �or Sandvik.

– Digitalizacja to słowo odmie-
niane przez wszystkie przypad-
ki, zwłaszcza w dobie pandemii. 
Każdy biznes chce się cyfryzować, 
większość rzeczy można zała-
twić online. Oczywiście liczba 
seniorów w sieci sukcesywnie 
rośnie i  taki trend widzimy 
również w  Polsce. Trzeba jed-
nak pamiętać, że wciąż blisko 
90 proc. osób w tym przedziale 
wiekowym stawia na komunika-
cję bezpośrednią lub telefoniczną.

– W  Polsce umowy renty doży-
wotniej wciąż są podpisywane 
w tradycyjnej formie w kancelarii 
notarialnej. Myślę, że to się nie 
zmieni w najbliższym czasie. Po 
pierwsze – pewien tradycjonalizm 
jest wpisany w DNA naszych se-
niorów, po drugie – profesjonalny 
proces zawarcia takiej umowy jest 
wieloetapowy. Na każdym z tych 
etapów mogą pojawić się pyta-
nia, a kontakt bezpośredni jest na 
wagę złota. Jesteśmy przekonani, 
że decyzja o zawarciu umowy ren-
ty dożywotniej jest jedną z najważ-
niejszych w życiu. Dbamy więc 
o relacje i to nie tylko w momencie 
podpisywania kontraktu, ale rów-
nież w długofalowej perspektywie – 
podsumowuje Robert Majkowski.
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Kupujemy nowy rower

Jak wybrać odpowiednie 
„dwa kółka” 

dla osoby 60+?

ROWER DLA SENIORA 
POWINIEN BYĆ LEKKI

Ciężar roweru ma znaczenie – 
szczególnie w przypadku kobiet 

– bo pamiętajmy, że “dwa kółka” 
mogą ważyć średnio między 10 
a  20 kg. Te kilka kilogramów 
różnicy może okazać się kluczo-
we, gdy będziemy musieli wpro-
wadzić rower po schodach lub 
znieść go do piwnicy. Najlżejsze 
są ramy z  włókna węglowego 

Jazda na rowerze to idealna forma aktywności �zycznej dla osób po sześćdziesiątce. Zaletą jazdy na 
rowerze jest to, że poziom wysiłku możemy dopasować do własnych możliwości – szybkość, dystans, czas 
jazdy, teren – na każdy z tych elementów mamy przecież wpływ. Przejażdżki rowerowe poprawiają nasze 
samopoczucie i usprawniają pracę mięśni oraz stawów. Dodatkowo na rowerze możemy się przemieścić na 
dystansie nawet kilkunastu kilometrów w dość krótkim czasie i nie ograniczają nas miejskie korki. A zatem 
niezależność, zdrowie, wiatr we włosach i spalanie kalorii! Ale na co zwrócić uwagę, gdy stajemy przed 
koniecznością zakupu nowego roweru? – Z pewnością komfort, bezpieczeństwo, a często również cena 

– to główne czynniki, którymi należy się kierować, wybierając rower dla seniora. A zatem od czego zacząć 
nasze poszukiwania idealnego roweru i jak wybrać “dwa kółka”, które spełnią oczekiwania osoby 60+?

(karbonowe), jednak ich wadą 
jest bardzo wysoka cena. Takie 
ultralekkie rowery ważące około 
8-10 kg potra�ą kosztować na-
wet powyżej 10 000 zł. Niezłe 
proporcje lekkości i wytrzyma-
łości do ceny proponują rowery 
aluminiowe. Warto więc poszu-
kać roweru z aluminiową ramą, 
którego waga będzie wynosiła 
około 14-16 kg. W przypadku 
najpopularniejszych wśród osób 
60+ rowerów miejskich i  trek-

kingowych będzie to całkiem 
przyzwoita waga.

JAKI TYP ROWERU WYBRAĆ?

Jeżeli ktoś dawno nie kupował 
roweru, to wchodząc obecnie do 
sklepu rowerowego lub szukając 

“dwóch kółek” w internecie może 
się poczuć przytłoczony mno-
gością dostępnych typów i  ro-
dzajów. Jak więc wybrać rower, 
który będzie dla nas najlepszy? 
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Oczywiście zaczynamy od od-
powiedzi na proste pytanie. Do 
czego jest nam potrzebny rower? 
W jaki sposób będziemy z niego 
najczęściej korzystać?

Osoby 60+ raczej nie zamierzają 
się ścigać w wyścigach, ustana-
wiać rekordów w przejechanym 
dystansie, ani wspinać na rowe-
rze po górach. Dlatego rowery 
szosowe (tzw. “kolarki”) i rowery 
górskie (znane też pod skrótem 
MTB) raczej nie będą intereso-
wały seniorów.

Po sześćdziesiątce rower trak-
towany jest najczęściej jako 
forma rekreacji czy szybszego 
przemieszczania się na dystansie 
kilku, czasem kilkunastu kilome-
trów. Niektóre osoby z roweru 
korzystają tylko w mieście – w ta-
kim przypadku dobrym wybo-
rem będzie rower miejski, zwa-
ny też popularnie “holenderką”. 
Jeśli będziemy także jeździć po 
leśnych czy nieutwardzonych 
drogach – lepszym wyborem 
będzie rower trekkingowy. Te 
rowery zawsze wyposażone są 
w nieco grubsze opony, błotniki 
i bagażnik z tyłu. Niekiedy ten 
typ rowerów określa się także 
mianem rowerów turystycznych. 
A  zatem nasze poszukiwania 
warto zawęzić do tych dwóch 
kategorii – rowerów miejskich 
i trekkingowych (turystycznych).

ROZMIAR KÓŁ, RODZAJ RAMY, 
LICZBA PRZERZUTEK – CZY TO 
MA ZNACZENIE?

Kupując nowy rower dla oso-
by 60+ nie warto inwestować 
w  wielostopniowe przerzutki. 
Jeśli rzeczywiście będziemy 

zmuszeni pokonywać wznie-
sienia warto oczywiście mieć 
przynajmniej 3 przerzutki na 
tylnym kole. Natomiast istotnym 
elementem będzie rozmiar kół 

– lepiej, żeby były one większe. 
Najlepsze to te 28-calowe, któ-
re zapewnią dużą przyjemność 
z jazdy i ułatwią pedałowanie.

Rower musi być przede wszyst-
kim wygodny, a tu znaczenie ma 
również rama. Pamiętajmy, że 
najczęściej istnieje możliwość 
wyboru wielkości ramy (roz-
miary S, M, L, XL). Warto za-
poznać się z zaleceniami produ-
centa, które wskażą, jaki rozmiar 
będzie odpowiedni dla naszego 
wzrostu. Większość modeli ma 
także dwa typy ram – damskie 
i  męskie. Wybierając damską 
ramę mamy więc pewność, że 
nie będziemy musieli zadzierać 
wysoko nogi, by wsiąść na rower.

DOBRE AMORTYZATORY 
I WYGODNE SIODEŁKO

Amortyzatory w rowerze powo-
dują, że ugina się on (kierownica 
i siodełko), kiedy koło najedzie 
na nierówność czy krawężnik, 
pozwalając gładko pokonać taką 
przeszkodę. Tłumi on energię, 
wpływa na stabilność jazdy 
i ogranicza negatywne oddzia-
ływanie nierówności na nasze 
ciało, w  tym na dłonie, ręce 
i  kręgosłup. Zadbajmy zatem 
o dobrej jakości amortyzatory. 
Siodełko to kolejny ważny ele-
ment w rowerze, któremu należy 
się uważnie przyjrzeć. Wybierz-
my szerokie i wygodnie wypro-
�lowane siodełko – np. żelowe 
lub sprężynowe, które również 
pochłaniają drgania. Wtedy 

nawet po godzinie intensywnej 
jazdy, nie będziemy odczuwać 
dyskomfortu. Ważne jest po-
prawne ustawienie wysokości 
siodełka względem kierownicy, 
aby jechać w pozycji względnie 
wyprostowanej. W takiej pozycji 
łatwiej będzie nam orientować 
się w terenie i sytuacji na drodze, 
ale również nasz kręgosłup nie 
będzie obciążony.

GDZIE NAJLEPIEJ 
KUPIĆ ROWER DLA 
SZEŚĆDZIESIĘCIOLATKA?

Osoby, które dawno nie doko-
nywały zakupu nowego roweru 
mogą mieć wątpliwości, gdzie 
najlepiej szukać roweru dla 
seniora. Obecnie mamy wiele 
różnych możliwości zakupu ro-
weru – np. wyspecjalizowane 
lokalne sklepy rowerowe, duże 
sieci marketów sportowych (np. 
Decathlon, Intersport, SkiTeam), 
sklepy internetowe, ale też bez-
pośrednio od producentów po-
przez ich witryny internetowe 
(np. Kross, Romet). Możemy też 
poszukać okazyjnego zakupu 
używanych rowerów, np. w ser-
wisie Allegro czy w ogłoszeniach 
na OLX. Wybór najlepszego 
miejsca zależy od tego, gdzie 
mieszkamy, jaki rower chcemy 
nabyć oraz czy najniższa cena 
jest dla nas najważniejsza. Je-
śli korzystamy z internetu, to 
przed �nalną decyzją zawsze 
warto zrobić mały rekonesans 
i  porównać ceny wybranych 
modeli rowerów w kilku skle-
pach. Pomocna może też się 
okazać strona Ceneo.pl, czyli 
porównywarka cen produktów 
w różnych sieciach sklepów.
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„MANK” – 10 NOMINACJI I 2 ZDOBYTE 
STATUETKI

Najwięcej nominacji do Oscarów w tym roku – 
aż 10, m.in. za najlepszy �lm, reżyserię, zdjęcia, 
główną rolę męską, drugoplanową rolę kobiecą, 
scenogra�ę i  kostiumy – zdobył czarno-biały 

“Mank“. Na Oscarowej gali ta rekordowa liczba 
nominacji nie przełożyła się jednak na wielki 
sukces, �lm Net�ixa zgarnął raptem 2 Oscary 
za zdjęcia i scenogra�ę. 

Jest to biogra�czny �lm w reżyserii Davida Finchera, 
stylizowany na dzieło ze złotej epoki Hollywood 
lat 30-tych ubiegłego wieku. Tytuł “Mank” odnosi 
się do nazwiska głównego bohatera – scenarzysty 
Hermana Mankiewicza (w tej roli Gary Oldman). 
Bohatera poznajemy w przełomowym momencie 

jego życia, gdy rozpoczyna pracę nad scenariu-
szem do �lmu “Obywatel Kane”. Scenariusz ten 
przyniesie mu statuetkę Oscara, a sam �lm “Oby-
watel Kane” obecnie powszechnie uważany jest za 
arcydzieło sztuki �lmowej. Dodatkowego smaczku 
całej historii dodaje fakt, że scenariusz “Obywatela 
Kane’a” nie był całkowicie �kcyjny. Mankiewicz 
inspirował się życiem słynnego magnata praso-
wego Williama Randolpha Hearsta, którego znał 
osobiście…

„KOLEJNY FILM O BORACIE” – DO OBEJRZENIA 
NA AMAZON PRIME

W 2006 roku kinomani na całym świecie śmiali się 
do łez na �lmie “Borat: Podpatrzone w Ameryce, 
aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. 
Minęło niemal 15 lat, a aktor, producent i scena-

Które �lmy i gdzie można już obejrzeć?
Oscary 2021

Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej – popularnie zwane Oscarami – tradycyjnie wręczane były podczas gali 
organizowanej co roku w lutym. Niestety pandemia koronawirusa także w tym przypadku pokrzyżowała plany i wpłynęła 
na przesunięcie ceremonii. Oscary 2021 zostały więc wręczone dopiero 25 kwietnia 2021 r. W połowie maja w Polsce 
ponownie otworzyły się kina, a zatem możemy już wybrać się na niektóre z nagrodzonych �lmów. Inne zaś można 
oglądać w popularnych serwisach VOD, np. na Net�ixie.
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rzysta Sacha Baron Cohen powraca z kontynuacją 
tej przezabawnej komedii stylizowanej na �lm 
dokumentalny. Kontynuacja przygód prymitywne-
go dziennikarza z kazachskiej telewizji nosi tytuł 

“Kolejny �lm o Boracie” i można ją obejrzeć na 
serwisie Amazon Prime (www.primevideo.com). 
Sacha Baron Cohen po raz kolejny rozśmiesza do 
łez i przesuwa granice tego, co wolno w komedii. 
Jednak to nie on skradł serca widzów i krytyków, 
a młoda bułgarska aktorka, Maria Bakalova. Ak-
torka ta zagrała rolę córki głównego bohatera. 
W �lmie Borat postanawia sprezentować ją wi-
ceprezydentowi USA Mike’owi Pencowi podczas 
konwencji republikanów. Maria Bakalova otrzy-
mała nominację w  kategorii najlepsza aktorka 
drugoplanowa. Film miał także szansę na statuetkę 
za najlepszy scenariusz adaptowany. Skończyło 
się jednak tylko na nominacjach. 

„MA’ RAINEY: MATKA BLUESA” NA NETFLIXIE

Legendarna amerykańska pieśniarka bluesowa 
Gertrude “Ma” Rainey (w  tej roli Viola Davis) 
to postać, której poświęcony jest kolejny Osca-
rowy przebój dostępny na internetowej platfor-
mie Net�ix. Jest to barwna opowieści o dumie, 
segregacji i wyzysku na amerykańskim Południu 
w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Film “Ma 
Rainey: Matka bluesa” zdobył aż 5 nominacji do 
Oscarów w kategoriach: najlepsza aktorka, najlep-
szy aktor, kostiumy, charakteryzacja i scenogra�a. 
Z pewnością warto go obejrzeć dla wyśmienitego 
aktorstwa Violi Davis oraz ostatniej roli przed-
wcześnie zmarłego na raka Chadwicka Bosemana. 
Film ostatecznie zdobył dwie statuetki za kostiumy 
i charakteryzację. 

WESTERN „NOWINY ZE ŚWIATA” Z JEDYNĄ 
„POLSKĄ” NOMINACJĄ DO OSCARA

Oscary 2021 nie są tak szczęśliwe dla polskich 
�lmowców, jak kilka poprzednich edycji. W tym 
roku polski �lm nie otrzymał nominacji w ka-
tegorii �lmu międzynarodowego. Jedyną więc 
szansę na polski akcent podczas Oscarowej gali 
daje nam �lm Paula Greengrassa pt. “Nowiny ze 
świata“. Owym polskim akcentem jest tu Dariusz 
Wolski, który zrealizował zdjęcia do tego epickiego 

obrazu, rozgrywającego się na mitycznym “Dzi-
kim Zachodzie” kilka lat po zakończeniu wojny 
secesyjnej. Jest to pierwsza nominacja do Oscara 
dla Wolskiego, który już od wielu lat znany jest 
światowej publiczności kinowej, m.in. za sprawą 
serii �lmów z cyklu “Piraci z Karaibów”.

Bohaterem “Nowin ze świata” jest Kapitan Je�erson 
Kidd (w tej roli Tom Hanks), który przemierza 
Teksas, od miasta do miasta i  za kilka centów 
czyta ludziom wiadomości z gazet. Kidd przypad-
kiem tra�a na zagubioną dziesięcioletnią Johan-
nę. Dziewczynka została przed laty przygarnięta 
i wychowana przez indiańskie plemię Kiowów. 
Główny bohater wraz z dziewczynką wyruszają 
w podróż, której celem jest doprowadzenie dziecka 
do jej biologicznych krewnych. “Nowiny ze świa-
ta” zdobyły w sumie 4 nominacje i będą walczyć 
o Oscara w kategoriach: najlepsze zdjęcia, dźwięk, 
muzyka i  scenogra�a. Film ten obejrzeć mogą 
Państwo łatwo i wygodnie na Net�ixie.

„NA RAUSZU” – NAJLEPSZY FILM 
MIĘDZYNARODOWY W POLSKICH KINACH

„Na rauszu” to nagradzany na wielu festiwalach 
�lm �omasa Vinterberga – jednego z najbardziej 
cenionych duńskich reżyserów – który opowiada 
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historię grupy nauczycieli szkoły średniej, zain-
spirowanych teorią, że skromna dawka alkoho-
lu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim 
funkcjonować. Film miał już w Polsce kinowe 
pokazy przedpremierowe przed ostatnim lock-
downem, a teraz jego właściwa premiera kinowa 
zapowiadana jest na 11 czerwca 2021 r. 

W tej historii poznajemy czterech miłych mężczyzn 
w średnim wieku. Żyją w świecie, który wszyscy 
dobrze znamy – przepełnionym nudą i przecięt-
nością, w którym człowiek czuje się pogrążony 
w  monotonii, zagubiony w  przyzwyczajeniach, 
przytłoczony. Jednocześnie bohaterowie mają 
świadomość, że zbliża się śmierć. Przekroczyli 
półmetek przeciętnego okresu życia. Wolność 
młodości, zauroczenia i beztroska powoli stają 
się odległymi wspomnieniami. Mężczyźni postana-
wiają wziąć udział w eksperymencie polegającym 
na systematycznym spożywaniu alkoholu. Począt-
kowo wdrażają swój pomysł w życie w związku 
z pracą w szkole średniej, gdzie są nauczycielami.

“OJCIEC” Z GENIALNĄ OSCAROWĄ ROLĄ 
ANTHONY’EGO HOPKINSA

“Ojciec” to przejmujący obraz o  przemijaniu 
i miłości, który otrzymał 6 nominacji do Oscara®. 

Z tego dwie zamieniły się na statuetki za najlep-
szy adaptowany scenariusz dla Floriana Zellera 
i Christophera Hamptona oraz dla najlepszego 
aktora – sir Anthony’ego Hopkinsa. Film wcześniej 
został uhonorowany 2 nagrodami BAFTA – w tych 
samych kategoriach, co Oscary. 

Laureatka Oscara®, Olivia Colman (aktorka znana 
obecnie z roli Królowej Elżbiety II w serialu Net�ixa 

“�e Crown”) gra Annę, która stara się opiekować 
80-letnim ojcem, Anthonym (Anthony Hopkins, 
laureat Oscara®). Anne martwi się stanem ojca, 
który wykazuje oznaki demencji. Anthony ma 
raz lepsze raz gorsze dni, potra� kaprysić, odrzu-
ca kolejnych opiekunów, proponowanych przez 
córkę. Anna widzi jak ojciec powoli gaśnie. Film 
wspaniale pokazuje relacje ojca i córki, jest pełen 
re�eksji nad kruchością ludzkiego życia. Polska 
premiera kinowa: 21 maja 2021 r.



Przepis na lato
Arbuz, feta i czarne oliwki  
– zaskakująca sałatka na lato!
Arbuz to popularny i niedrogi letni owoc, który szczególnie dobrze smakuje, gdy mamy upalną po-
godę. Jest słodki i bardzo soczysty – w końcu to w 92% woda. Ta pochodząca z Afryki roślina należy 
do rodziny dyniowatych. Można się nim zajadać samodzielnie, ale można też spróbować wykorzy-
stać go w nieco bardziej kreatywny sposób. Sałatka na bazie arbuza z dodatkiem słonego greckiego 
sera feta? – Tak, to jest świetne połączenie wykorzystujące kontrast smakowy pomiędzy słodkością 
arbuza i słonawym posmakiem fety. Taką sałatkę przygotowuje się bardzo szybko i można ją podać 
jako przystawkę przed daniem głównym lub jako lekką popołudniową czy wieczorną przekąskę.

Przygotowanie:
Arbuza i ser feta kroimy na podobnej wielkości kostki i mieszamy w misce. Dodajmy czarne oliwki 
(możemy je przekroić na pół) i posiekaną drobno czerwoną cebulkę oraz rukolę lub miętę. W osob-
nym naczyniu przygotowujemy sos – wlewamy oliwę, dodajemy łyżeczkę miodu, wyciskamy sok 
z połówki cytryny oraz dorzucamy przyprawy. Po wymieszaniu wszystkich składników, polewamy 
sosem sałatkę i podajemy!

Składniki:
• kawałek arbuza – najlepiej będzie  

usunąć z niego pestki
• 200 g sera feta
• czarne oliwki

• 1/4 czerwonej cebuli
• rukola lub listki świeżej mięty
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• sok z cytryny, miód, sól, pieprz – do smaku.
• sól, pieprz




