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Pod koniec stycznia na ekrany 
polskich kin wszedł film pt. 

„Gierek” i wywołał wiele dyskusji. 
Czasy młodości z reguły wspo-
minamy jako najlepszy okres 
naszego życia. Nie dziwi więc 
rozrzewnienie, jakie wywołują 
filmy przenoszące widzów do lat 
70-tych. W naszej recenzji z fil-
mu „Gierek” staramy się obiek-
tywnie ocenić film, jak i realne 
dokonania jego bohatera. Cho-
roby kardiologiczne nadal doty-
kają wielu Polaków – w naszym 

artykule wskazujemy, czym się 
różni zawał od nagłego zatrzy-
mania krążenia i jak postępować, 
w takich sytuacjach. Od około 
30 lat implanty są ratunkiem dla 
osób, które mają braki w  uzę-
bieniu – zdradzamy, co trzeba 
o nich wiedzieć. A na wiosenny 
wypoczynek poza domem poleca-
my Państwu przepiękne polskie 
uzdrowisko – Iwonicz-Zdrój!
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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. 
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BADANIE SATYSFAKCJI 
KLIENTÓW FUNDUSZU

W lutym 2022 r. przeprowadzili-
śmy nasze cykliczne, realizowa-
ne co roku, badanie satysfakcji 
Klientów Funduszu Hipotecznego 
DOM po zawarciu umowy renty 
dożywotniej. W telefonicznej an-
kiecie wzięła udział zdecydowana 
większość naszych Klientów, za co 
serdecznie dziękujemy! Kluczo-
wy dla nas wskaźnik NPS udało 
nam się utrzymać na wysokim, 
zbliżonym do ubiegłorocznego, 
poziomie 41. Oznacza to, że na 
pytanie „W skali od 0 do 10, na ile 
prawdopodobne jest, że pole-
cisz Fundusz Hipoteczny DOM 
swojemu znajomemu?” aż 57% 
ankietowanych wybrało 10. 
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Co nowego w Funduszu?
Nowa kampania TV Funduszu
Od 26 grudnia 2021 r. Fundusz Hipoteczny DOM prowadził 
kampanię reklamową w TV. W tej kampanii po raz pierwszy 
zaprezentowaliśmy nasz nowy �lm reklamowy, którego boha-
terami jest sympatyczne małżeństwo emerytów, które zawarło 
umowę renty dożywotniej. Naszą reklamę mogli Państwo 
zobaczyć w TVN24 i TVP Info oraz w internecie. 

Fundusz wypłacił już ponad 17 milionów zł
Rok 2022 to już 14. rok nieprzerwanej działalności Funduszu 
Hipotecznego DOM na polskim rynku i wypłacania naszym 
Klientom świadczeń rentowych. W lutym 2022 r. łączna wartość 
wypłaconych przez nas rent dożywotnich przekroczyła kwotę 
17 milionów złotych. 
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Czym tak naprawdę jest implant?

Idea implantów zębów jest taka, że zastępują ko-
rzeń naszego naturalnego zęba. Wbrew obiegowej 
opinii to nie cały ząb, a tylko, niejako, proteza 
korzenia. Dopiero na wszczepionym implancie 
mocuje się dopasowaną koronę, która razem z nim 
estetycznie i funkcjonalnie zastąpi ząb. 

Choć wszczepianie implantów zębów jest praktykowane bez mała od kilkudziesięciu lat, to wokół zabiegu narosło 
wiele mitów. Jest jedną z najważniejszych procedur we współczesnej stomatologii, więc przy poszukiwaniu ratunku, 
gdy brakuje nam zęba, trzeba się dobrze przygotować z wiedzy o nich. Przedstawiamy najważniejsze fakty o leczeniu 
implantologicznym.

– Implanty wykonane są ze stopu tytanu, który jest 
metalem biozgodnym i obojętnym dla organizmu. 
W  laboratoriach opracowano również specjalne 
powłoki, tak by jeszcze lepiej ulegał on procesowi 
osteointegracji, czyli zrastania się z naszą własną 
kością. Musi być solidnie osadzony, bo pracy bę-
dzie miał dużo. Gryzienie i żucie, to nacisk rzędu 

Implanty zębów
6 RZECZY, KTÓRE WARTO O NICH WIEDZIEĆ 
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kilkudziesięciu kilogra-
mów – tłumaczy lekarz 
stomatolog Wojciech 
Fąferko z Dentim Cli-
nic Medicover w Kato-
wicach. 

Implant z  wyglądu 
przypomina śrubkę: 
ma gwint i łebek, który 
z kolei ma odpowiednio 

wypro�lowany kształt, by umożliwić dentyście 
wkręcenie go w odpowiednie miejsce. Tytan nie 
jest jedynym materiałem, z  jakiego może być 
wykonany implant. Dostępne są też implanty 
wykonane z tlenku cyrkonu. Największą różnicą 
jest jego mlecznobiała barwa. Implanty cyrkonowe 
nie są jednak póki co popularne, ze względu na 
kruchość materiału i krótki czas obserwacji ich 
funkcjonowania.

Dla kogo są implanty zębów?

Najczęstsze przyczyny utraty zębów to próchnica, 
paradontoza, ale również urazy. Nie mają one 
ograniczeń wiekowych, więc mogą przydarzyć 
się zarówno dziecku, dorosłemu czy seniorowi. 
Jednak w przypadku implantów zębów pewne 
ograniczenie wiekowe istnieje. Jest nią bariera 
około 18-21. roku życia. Dlaczego właśnie tak?

– U młodych ludzi cały czas następuje rozwój układu 
kostnego, w związku z czym implant wszczepiony 
zbyt wcześnie mógłby nie być właściwie zrośnięty 
z kością, spowodować nierówne ułożenie zębów 
sąsiadujących i inne komplikacje. Są one dopusz-
czalne poniżej tej granicy, jednak bardzo istotna jest 
wtedy dokładna diagnostyka wstępna – wyjaśnia 
stomatolog. 

U młodzieży mogą być stosowane mini-implanty 
ortodontyczne, ale to zupełnie coś innego. Choć 
zestawione ze sobą, mogą wyglądać podobnie, to 
inna jest ich rola oraz umiejscowienie. Implanty orto-
dontyczne mocuje się od strony bocznej szczęki lub 
żuchwy, by uzyskać zakotwienie aparatu w leczeniu 
określonych wad zgryzu. Nie zastępują one zębów. 

Jak wygląda kwalifikacja do zabiegu?

Wszczepienie implantów zębów jest zabiegiem 
chirurgicznym, więc ważne jest odpowiednie 
przygotowanie. Ścieżka diagnostyki obejmuje 
konsultację wstępną, wywiad lekarski i przegląd 
zdrowia jamy ustnej, a czasami także badania krwi.

– Jednym z ważniejszych elementów jest diagnostyka 
radiologiczna. Powszechnie wykonuje się tomo-
gra�ę 3D, która daje nam informacje o układzie 
kostnym, a  także o  grubości i  umiejscowieniu 
ważnych struktur. Obecnie zabiegi planuje się 
komputerowo, z milimetrową precyzją, więc jest 
to niezwykle cenne badanie – podkreśla ekspert 
Dentim Clinic Medicover.

Na rozmowie kwali�kującej do zabiegu wszcze-
pienia implantów będziemy musieli także po-
informować dentystę o przyjmowanych lekach 
i przebytych lub przewlekłych schorzeniach. 

Kiedy nie możemy poddać się zabiegowi?

Zabieg wszczepienia implantów wiąże się z prze-
rwaniem ciągłości tkanek, przyjmowaniem okre-
ślonych leków, procesem gojenia rany i osteoin-
tegracją. Żeby wszystko przebiegło sprawnie i, co 
najważniejsze, bezpiecznie, trzeba wykluczyć 
czynniki ryzyka, a  należą do nich określone 
jednostki chorobowe, ale nie tylko. 

– W  przypadku zabiegu istnieją przeciwwskaza-
nia do jego wykonania. Możemy je podzielić na 
ogólne i miejscowe. W pierwszej grupie znajdują 
się choroby: jak nowotwory, nieleczona cukrzyca, 
próchnica i paradontoza, osteoporoza i  choroby 
reumatyczne, również te schorzenia, które prowadzą 
do obniżenia odporności, czyli zakażenie wirusem 
HIV lub niedobory wrodzone. W drugiej grupie 
przeciwwskazań znajdują się miejscowe warunki 
anatomiczne, jak zbyt mała gęstość kości, ale też 
niewystarczająco dużo miejsca do umieszczenia ko-
rony. Na decyzję odmowną wpłyną również różnego 
typu choroby tkanek w miejscu, w którym miałyby 
być wszczepione implanty – opisuje dr Fąferko. 
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Zabiegi wszczepienia implantów są coraz po-
wszechniejsze, a i technika znacząco się rozwinęła. 
Umożliwia to przeprowadzenie zabiegu u coraz 
większej liczby osób. Nie wszystkie przeciwska-
zania ostatecznie przekreślają szansę na zabieg. 
Ważne jest kontrolowanie chorób przewlekłych 
i ogólnie dobry stan zdrowia. Przeciwwskazaniem 
względnym może być nałóg tytoniowy. To więk-
sze ryzyko nie tylko nowotworów, ale i osłabiona 
regeneracja tkanek oraz większa podatność na 
infekcje. 

Jak dużo czasu mija od pierwszej wizyty do 
pełnego uśmiechu?

Czas leczenia implantologicznego zależny jest od 
wielu czynników. Jeśli ząb straciliśmy dawno, to 
leczenie będzie trwało dłużej, ponieważ konieczne 
może być odbudowanie kości. Ten zabieg nazy-
wamy augmentacją kości. Z drugiej strony, jeśli 
chcemy osadzić całe łuki zębowe na implantach, 
to możemy to zrobić nawet w… 1 dzień. 

– W  momencie kiedy mamy 
dostęp do wszystkich wyma-
ganych badań diagnostycznych, 
w tym tomogra�i komputero-
wej, możemy podjąć decyzję, 
jaki sposób odbudowy ubyt-
ków będzie najlepszy, a co za 
tym idzie: prognozujemy, ile 
czasu będzie trwało leczenie. 
Sam zabieg trwa kilkadziesiąt 
minut, natomiast po nim na-
stępuje kilka miesięcy, podczas 
których implant zrasta się 
z kością. Czas osteointegracji 
dla szczęki to około 4 miesiące, 
a dla żuchwy 2 miesiące. Po 
tym okresie można implant 

„obciążyć”, czyli założyć ko-
ronę – mówi dentysta.

Jak dbać o implanty?

Dobra wiadomość jest taka, że 
próchnica nie dotyka implan-

tów. Zła? Że o nie też trzeba dbać. Higiena zębów 
osadzonych na implantach wygląda podobnie, jak 
tych własnych: również obejmuje szczotkowanie, 
nitkowanie i szereg innych czynności. 

– To oczywiste, że bezpośrednio po zabiegu pielęgna-
cja jamy ustnej powinna wyglądać inaczej. Stawiamy 
na zapobieganie infekcjom i właściwe gojenie się 
ran, dlatego – oprócz zleconej antybiotykoterapii 

– stosuje się pasty i płukanki ze składnikami prze-
ciwbakteryjnymi. Do tego wymieniamy szczoteczkę 
na miękką. Po wygojeniu nadal wskazane będą 
niektóre środki przeciwbakteryjne, mycie zębów 
po każdym posiłku, delikatne nitkowanie i iryga-
cja. Płukanki również na stałe powinny znaleźć się 
w naszej codziennej rutynie – podkreśla ekspert. 

Jednak nasze działania nie powinny ograniczać 
się tylko do higieny jamy ustnej, bo równie ważne 
jest utrzymanie zdrowia całego organizmu, czyli 
właściwe odżywianie, aktywność �zyczna i regu-
larne wizyty kontrolne. 



 www.funduszhipoteczny.pl  |  infolinia: 801 005 801

7

Iwonicz-Zdrój 
– malownicze uzdrowisko dla seniorów

“Uzdrowisko Iwonicz” specjali-
zuje się w  leczeniu chorób or-
topedyczno-urazowych, układu 
nerwowego, reumatologicznych 
układu trawiennego, górnych 
dróg oddechowych oraz chorób 
skóry, prowadzi także rehabilita-
cję kobiet po mastektomii. Uzdro-
wisko szczyci się także pracownią 
densytometrii, umożliwiającą 
dobór odpowiedniej rehabilitacji 
i leczenia, ograniczających ryzyko 
złamań i innych powikłań, jakie 
niesie za sobą osteoporoza.

Iwonicz-Zdrój to malowniczo położona miejscowość w województwie podkarpackim, która od wieków znana jest 
z leczniczego klimatu i wyjątkowej atmosfery urokliwego kurortu. To tu, wśród lasów Beskidu Niskiego, w dolinie 
Iwonickiego Potoku, w Uzdrowisku Iwonicz kontynuowana jest ponad 440 letnia tradycja lecznictwa uzdrowiskowego, 
opartego na naturalnych surowcach leczniczych.

Zabiegi z wykorzystaniem 
naturalnych surowców 
leczniczych

Uzdrowisko Iwonicz przez cały 
rok gwarantuje pacjentom i kura-
cjuszom opiekę znakomitej kadry 
medycznej oraz bogaty program 
zabiegów leczniczych, także tych 
z wykorzystaniem miejscowych 
bogactw naturalnych.

Największym bogactwem Iwoni-
cza-Zdroju są złoża mineralnych 

wód leczniczych. Pacjentom za-
leca się tu kuracje pitne wodami 
leczniczymi, wydobywanymi 
bezpośrednio z iwonickich źró-
deł i oferowanymi w stylizowanej 
na oranżerię Pijalni Wód Mine-
ralnych. Wody służą również do 
zabiegów balneologicznych oraz 
inhalacji, a  także do warzenia 
wykorzystywanej do okładów 
i kąpieli zdrowotnych soli.

Zabiegi z balneoterapii zalecane 
są m.in. w stanach po urazach 
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narządu ruchu, zwyrodnieniach, 
nerwobólach, a także przy zapo-
trzebowaniu na zwiększone na-
wilżenie i ukrwienie skóry. Pole-
ca się je także przy przewlekłych 
chorobach dróg oddechowych 
i zatok – obok inhalacji, które 
w Uzdrowisku Iwonicz również 
stosowane są przy wykorzysta-
niu wód mineralnych. Podczas 
zabiegów wykorzystywany jest 
także inny surowiec naturalny 

– borowina. Ten naturalny lek 
przeciwbólowy i przeciwzapalny 
stosowany jest w kąpielach oraz 
okładach, a także zabiegach z za-
kresu elektrolecznictwa.

Innowacyjne zabiegi 
lecznicze

Połączenie tradycyjnych zabie-
gów przyrodoleczniczych ze 
współczesnymi metodami leczni-
czymi i nowoczesną technologią 
czyni Uzdrowisko Iwonicz jedną 
z najbardziej renomowanych baz 
zabiegowych w Polsce.

W  sztandarowym obiekcie 
uzdrowiska – Szpitalu Uzdro-
wiskowo-Rehabilitacyjnym „Ex-
celsior” – znajduje się nowoczes-

na baza zabiegowa, wyposażona 
w innowacyjne urządzenia reha-
bilitacyjne, dzięki którym ofertę 
leczniczą powiększono o nowe 
zabiegi w oparciu o system bio-
feedback. To atrakcyjna forma 
rehabilitacji, przypominająca grę 
komputerową, wykorzystująca 
wirtualną rzeczywistość. Nie 
tylko stymuluje pacjenta, który 
bardziej angażuje się w ćwicze-
nia, ale także od razu dostarcza 
mu informację zwrotną, czy są 
one wykonywane poprawnie 
i czy prawidłowo angażuje siłę 
mięśniową. Do dyspozycji pa-
cjentów oddane są także urzą-
dzenia do magnetoledoterapii, 
wykorzystujące tzw. białe światło 

m.in. przy chorobach zwyrod-
nieniowych stawów.

Inwestycja w nowoczesny sprzęt 
do rehabilitacji oraz nowoczesna 
sala do ćwiczeń ogólnouspraw-
niających pozwoliła wdrożyć 
w  Uzdrowisku program reha-
bilitacji osób ze schorzeniami 
narządu ruchu. Dla nich obiekty 
uzdrowiskowe posiadają także 
windy i  podjazdy, a  wybrane 
pokoje mają pełne udogodnienia.

Komfortowa baza 
noclegowa

Łącznie we wszystkich obiektach 
Uzdrowiska oddanych jest do 
dyspozycji ponad 600 miejsc 
noclegowych. Mimo zabytko-
wego charakteru budynków, 
inwestycje stale podnoszą stan-
dard oferowanych pokoi. Nowe 
skrzydło „Excelsiora”, dobudo-
wane do zabytkowej części czy 
niedawny remont Sanatorium 

„Pod Jodłą”, jednego z  najpięk-
niejszych obiektów Uzdrowiska, 
pozwoliły nie tylko zwiększyć 
bazę noclegową, ale również za-
pewnić pacjentom wyjątkowo 
komfortowy pobyt. We wszyst-
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kich obiektach jest dostęp do sie-
ci Wi-Fi, znajduje się również 
stołówka, gdzie na kuracjuszy 
czeka znakomite wyżywienie, 
także z uwzględnieniem diet.

Iwonicz-Zdrój 
i wypoczynek

Choć podstawowym pro�lem 
działalności Uzdrowiska jest 
rehabilitacja z szerokim wachla-
rzem zabiegów przyrodolecz-
niczych i rehabilitacyjnych, to 
oferta SPA doskonale go uzupeł-
nia. Goście Uzdrowiska Iwonicz 
mogą korzystać z  programów 

na twarz i  ciało, masaży oraz 
aroma�toterapii w atrakcyjnej 
jaskini solnej.

Prozdrowotny mikroklimat 
urokliwego kurortu

Iwonicz-Zdrój to także świetne 
warunki do relaksu na świeżym 
powietrzu. Znakomite warunki 
bioklimatyczne zapewnia klimat 
podgórski oraz ekologicznie czy-
ste środowisko naturalne. Walory 
krajobrazowe podziwiać można 
podczas wypraw szlakami tury-
stycznymi. Można także chodzić 
przy wykorzystaniu popularnych 

kijków do nordic walking, które 
wypożyczymy łatwo w obiektach 
uzdrowiskowych.

Iwonicz-Zdrój zachwyca jed-
nolitym stylistycznie zespołem 
drewnianej zabudowy w tzw. sty-
lu szwajcarskim z późnoklasycy-
stycznymi wpływami polskimi, 
o wyjątkowej wartości zabytko-
wej. Czas powstania większości 
obiektów przypada na drugą po-
łowę XIX i początek XX wieku. 
Niczym niezmącony spokój, ci-
sza i bliskość natury sprzyjają 
rekonwalescencji i  szybszemu 
powrotowi do zdrowia.

Sanatorium bez kolejki

Do Uzdrowiska Iwonicz można 
można udać się na pobyt �nan-
sowany ze środków publicznych 
(NFZ, ZUS). Jednak coraz więk-
szą popularnością cieszą się po-
byty komercyjne. Pozwalają one 
korzystać z leczniczej i rehabili-
tacyjnej oferty Uzdrowiska bez 
kolejki i skierowania od lekarza. 
W Iwoniczu-Zdroju każdy pobyt 
jest z korzyścią dla zdrowia…
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1. Majowe, drobne białe kwiatki o słodkim 
zapachu.

2. Przewlekłe, silne bóle głowy. 
3. Rogaty znak zodiaku.
4. _______ Wierch, szczyt w Tatrach 

o wysokości 1987 m n.p.m.
5. Pełne zabytków miasto we Włoszech, 

stolica Toskanii. 
6. W mitologii greckiej to 

pierwsza kobieta na Ziemi, 
którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi. 

Należała do niej puszka — symbol 
nieszczęść. 

7. Obiekt, który jest wyposażony w salę 
i urządzenia do projekcji nocnego nieba.

8. Czesław, nieżyjący polski piosenkarz, 
kompozytor i  multiinstrumentalista. 

9. Inaczej oberżyna, gruszka miłosna lub 
fachowo psianka podłużna.

10. Zjawisko naturalne polegające na tym, że 
wszystkie obiekty posiadające masę lub 
energię wzajemnie się przyciągają.

11. Francuski koncern motoryzacyjny, który 
przez wiele lat produkował m.in. model  
auta 2CV, okrzyknięty brzydkim kaczątkiem.

12. Niewolnik toczący walkę na arenie 
w starożytnym Rzymie. Także tytuł 
nagrodzonego Oscarem �lmu z 2000 roku. 

13. Mała rybka. Także imię gniadej klaczy 
należącej do Wiedźmina Geralta.

14. Nazwisko Nikodema, bohatera 
popularnego serialu i książki Tadeusza 
Dołęgi-Mostowicza

Rozwiąż krzyżówkę i rozszyfruj hasło!
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HIPOTEKA ODWRÓCONA
Gdzie uzyskać rzetelne informacje i pomoc prawną?

Zagraniczne dane nie pozo-
stawiają złudzeń, ale polskie 
statystyki również pokazują 
tendencję wzrostową. Zgodnie 
z informacjami gromadzonymi 
przez Ministerstwo Sprawied-
liwości w  samym 2020 roku 
podpisano 13 tys. nowych umów 
o dożywocie, w wyniku których 
przeniesiono prawo własności 
do nieruchomości w zamian za 
świadczenia pieniężne lub opiekę. 
Nie ma jeszcze danych za rok 
2021, ale jeśli tempo przyrostu 
będzie podobne jak w  latach 
poprzednich, to obecny rok za-
kończy się kolejnymi wzrostami.

Warto przypomnieć, że Minister-
stwo Sprawiedliwości gromadzi 
dane dotyczące umów o doży-
wocie od 30 lat. W tym czasie 
podpisano blisko 170 tys. aktów 
notarialnych obejmujących za-
równo nieruchomości rolne jak 
i nierolnicze. Są to głównie kon-
trakty zawierane indywidualnie 
np. pomiędzy seniorem a jego 
opiekunem, rehabilitantem, 

Usługa przeznaczona dla seniorów, którzy są właścicielami mieszkania lub domu staje się coraz bardziej popularna 
w Polsce i za granicą. Z raportu Ernst & Young przygotowanego wraz z europejską organizacją zrzeszającą podmioty 
oferujące hipotekę odwróconą EPPARG (European Pensions and Property Asset Release Group) wynika, że do 2031 
roku rynek ten urośnie trzykrotnie w skali świata, a wartość środków uwalnianych dzięki tej usłudze (i wypłacanych 
seniorom) przekroczy do tego czasu 50 mld dolarów rocznie1. Mimo coraz większej liczby umów, często pojawiają się 
też doniesienia o nadużyciach dotykających emerytów. Gdzie uzyskać rzetelne informacje na temat usługi? Gdzie szukać 
pomocy prawnej, by podpisać umowę bezpiecznie? 

sąsiadem, kimś znajomym lub 
nieznajomym. Jeśli przyjrzy-
my się danym profesjonalnych 
funduszy hipotecznych, które są 
zrzeszone w Związku Przedsię-
biorstw Finansowych w Polsce, 
to zobaczymy, że umowy pod-
pisywane przez te instytucje 
stanowią 1 proc. wszystkich 
kontraktów zawieranych w na-
szym kraju. – Umowy zawierane 
przez osoby prywatne stanowią, 
niestety, duże pole do nadużyć – 
mówi Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM. 
Gdzie zatem szukać rzetelnych 
informacji o  hipotece odwró-
conej? Gdzie znaleźć wsparcie 
prawne? 

PO PIERWSZE – WARTO 
ZNAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ 
DO PODPISYWANIA TEGO 
RODZAJU UMÓW

Związek Przedsiębiorstw Finan-
sowych w Polsce, profesjonalne 
fundusze hipoteczne w nim zrze-
szone, Rzecznik Praw Obywa-
telskich, a nawet UOKiK od lat 

zauważają potrzebę wprowadze-
nia odgórnych, dedykowanych 
tej usłudze przepisów, regulują-
cych rynek hipoteki odwróconej 
w Polsce. W naszym kraju ist-
nieją przepisy prawne dotyczące 
odwróconego kredytu hipotecz-
nego, który mogłyby oferować 
banki, gdyby zdecydowały się 
wprowadzić takie rozwiązanie. 
Odpowiednie zapisy, które 
weszły w życie w 2014 roku są 
często nazywane tzw. martwym 
prawem, ponieważ żaden bank 
w Polsce nie wprowadził tej usłu-
gi do oferty. Profesjonalne fun-
dusze hipoteczne opierają swoje 
umowy na instytucji Dożywo-
cia (zapisy Kodeksu Cywilnego, 
a w szczególności art. 908-916) 
lub umowie Renty (Kodeks 
Cywilny, art. 903-907). Warto 
znać też inne przepisy. Umowa 
o dożywocie, zgodnie z Ustawą 
o podatku od czynności cywil-
noprawnych (Art. 1 ust. 1 w zw. 
z art. 7 ust. 1) jest opodatkowana 
podatkiem w wysokości 2 proc. 
wartości rynkowej nieruchomo- 1. 
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ści, czyli działki, domu, miesz-
kania etc. Zapłata podatku jest 
obowiązkiem nabywcy prawa 
własności, a  nie dożywotnika 
(czyli seniora). Dobrze również 
wiedzieć, że zgodnie z Ustawą 
o podatku od spadków i daro-
wizn (Art. 1 ust. 1 – czynność 
niewymieniona jako opodatko-
wana) umowa o dożywocie nie 
podlega podatkowi od spadków 
i darowizn.

PO DRUGIE – DOBRZE 
WIEDZIEĆ O DODATKOWYCH 
PRZEPISACH OBEJMUJĄCYCH 
TĘ BRANŻĘ 

Profesjonalna umowa o dożywo-
cie jest obwarowana przepisami 
Kodeksu Cywilnego, ale powinna 
uzwględniać też aspekty etyczne. 
W Polsce od blisko dziesięciu lat 
istnieją Zasady Dobrych Praktyk

ustanowione w ramach Związku 
Przedsiębiorstw Finansowych 
w Polsce (ZPF), które określają 
normy etyczne, zgodnie z który-
mi muszą działać Fundusze zrze-
szone w ZPF. Zasady Dobrych 
Praktyk są dostępne dla każdego 
konsumenta i  znajdują się na 
stronie internetowej Związku 
Przedsiębiostw Finansowych 
w Polsce. Dodatkowo, w orga-
nizacji działa również Komisja 
Etyki, do której można zgłaszać 
wszystkie nieetyczne praktyki, 
ale warto pamiętać, że Zasady 
Dobrych Praktyk dotyczą jedy-
nie członków Związku. 

Dlatego przy wyborze podmiotu 
należy sprawdzić, czy �rma, któ-
ra proponuje zawarcie umowy 
jest członkiem ZPF. W Europie 
istnieją podobne normy etyczne 

ustaniowione dla rynku euro-
pejskiego i podmiotów na nim 
działających. Zasady te nazy-
wane są potocznie „Dziesiątką 
EPPARG” i powstały w ramach 
największej europejskiej organi-
zacji zrzeszającej �rmy oferujące 
hipotekę odwróconą - Europe-
an Pensions and Property Asset 
Release Group. W  Polsce nie 
wszystkie fundusze hipoteczne 
działają zgodnie z tymi norma-
mi, ale są takie instytucje, któ-
re przestrzegają zarówno norm 
etycznych EPPARG jak i ZPF. 

PO TRZECIE – LEPIEJ 
ZASIĘGNĄĆ PORADY PRAWNEJ 
PRZED PODPISANIEM UMOWY 

Warto pamiętać, że umowa o do-
żywocie lub umowa renty powin-
na być sporządzona w formie aktu 
notarialnego i podpisana w obec-
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ności notariusza. W ramach takiej 
umowy senior przekazuje prawo 
własności do nieruchomości in-
nej osobie lub instytucji w zamian 
za dożywotnią wypłatę świadczeń 
lub opiekę. To trudna decyzja, 
która może zaważyć na całym 
życiu, dlatego warto ją dogłębnie 
przemyśleć i skonsultować, nie 
tylko z kimś bliskim, ale również 
z prawnikiem. 

Fundusze hipoteczne oferują 
profesjonalne wsparcie praw-
ne, ale jeśli ktoś podpisuje taką 
umowę z osobą prywatną, warto 
zasięgnąć wcześniej opinii praw-
nika. W urzędach miast i gmin, 
domach kultury, czy ośrodkach 
pomocy społecznej działają cho-
ciażby punkty darmowej pomo-
cy prawnej, w których można 
zasięgnąć opinii adwokata lub 
radcy prawnego. Listę najbliż-
szych punktów, gdzie taka pomoc 
prawna działa można znaleźć 
między innymi na rządowej 
stronie internetowej: 
DarmowaPomocPrawna.ms.gov.pl. 

PO CZWARTE – TRZEBA 
SIĘ LICZYĆ Z KOSZTAMI 
ZWIĄZANYMI Z NOTARIUSZEM

Dodatkowy aspekt, który na-
leży brać pod uwagę, to opłaty 
związane m.in. ze sporządze-
niem umowy (mowa chociażby 
o taksie notarialnej oraz podatku 
od czynności cywilnoprawnych, 
który zależy od wartości rynko-
wej nieruchomości). Dodatko-
wym kosztem będzie sporządze-
nie wypisów aktu notarialnego, 
a tych jest zazwyczaj kilka – po 
jednym dla dożywotnika oraz 
nabywcy nieruchomości ale 
również dla Wydziału Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego, 
Urzędu Skarbowego itd. Nota-
riusz pobierze też opłatę sądową 
(która jest stała) związaną z wpi-
sem do księgi wieczystej. Mowa 
o wpisaniu faktu nabycia prawa 
własności. Warto przypomnieć, 
że w przypadku podpisywania 
umowy z instytucją np. fundu-
szem hipotecznym powyższe 
koszty ponosi fundusz. 

PO PIĄTE – WARTO WIEDZIEĆ 
CO ROBIĆ, GDY PODPISAŁO SIĘ 
NIEKORZYSTNĄ UMOWĘ 

Niestety w przypadku zawarcia 
niekorzystnej umowy i niereali-
zowania zobowiązań (np. niewy-
płacania świadczeń pieniężnych) 
senior ma duży problem. Umowy 
o dożywocie lub umowy renty 
nie można rozwiazać jedno-
stronnie, a w przypadku braku 
porozumienia stron konieczny 
jest udział sądu. Można również 
spotkać się z opiniami prawny-
mi, iż nawet przy woli obu stron, 
umowy o dożywocie nie można 
rozwiązać bez decyzji sądu. Dla-
tego przed zawarciem takiego 
aktu warto dokładnie sprawdzić 
przyszłego świadczeniodawcę 
i najlepiej skierować swoje za-
interesowanie na profesjonalne 
podmioty istniejące na rynku od 
lat, transparentne i przestrzegają-
ce branżowych norm etycznych.

Renta dożywotnia wypłacana jest za przeniesienie prawa do nieruchomości. Regulamin Promocji „Wiosna 2022” 
dostępny na stronie: www.funduszhipoteczny.pl/promocja-wiosna-2022

Opłata za połączenie z infolinią wg taryfy operatora.

www.funduszhipoteczny.pl

Dodatkowe 2000 zł
na start oraz renta 

dożywotnia co miesiąc!
Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej specjalnej oferty 
dla osób, które zdecydują się na zawarcie umowy renty doży-
wotniej w okresie od 4.04.2022 do 30.06.2022 roku. 

Dzięki tej Promocji mogą Państwo zyskać dodatkowo aż 2000 zł 
(dwa tysiące złotych) jednorazowej wypłaty na start! To są do-
datkowe pieniądze, które otrzymają Państwo na konto po pod-
pisaniu umowy. Ich wypłata nie wpływa na wysokość wyliczonej 
dla Państwa renty dożywotniej – wypłacanej co miesiąc do 
końca życia.  

801 005 801
530 000 344

ZADZWOŃ 
DO NAS 
I DOWIEDZ 
SIĘ WIĘCEJ!
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SERCE – PRACA 
MECHANICZNA 
I ELEKTRYCZNA

– Funkcja serca to pompowanie krwi, 
która wraz z tlenem jest dostarczana 
do wszystkich organów i tkanek w or-
ganizmie człowieka. Aby nasza „pom-
pa” działała prawidłowo, potrzebuje 
do działania bodźca, swego rodzaju 

„rozrusznika”. Nie mniej ważny jest odpowiedni tryb pracy ser-
ca; zachowanie właściwego cyklu jego skurczów i rozkurczów, 
czyli właściwe „sterowanie” – mówi dr Szymon Budrejko.

W sercu wszystko zaczyna się od sygnału elektrycznego - 
impulsu, który wydaje „rozkaz” odpowiednim komórkom, 
by te kurczyły się i rozkurczały w odpowiedniej sekwencji. 
Bez prawidłowego rytmu serca, to jest właściwego cyklu 
skurczu i rozkurczu serca - pobudzenia najpierw przedsion-
ków a potem komór, nie ma właściwego sterowania. Po 

Nagłe zatrzymanie krążenia a zawał serca 
– równie groźne, ale zupełnie inne!
Zawał mięśnia sercowego i nagłe zatrzymanie krążenia to dwa nagłe stany kardiologiczne. Obydwa są groźne dla 
zdrowia i życia, ale ich mechanizm jest zupełnie inny. Czym różnią się przyczyny, objawy i jak w każdym przypadku 
pomóc poszkodowanemu, wyjaśnia dr n. med. Szymon Budrejko z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
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odpowiednim sygnale sterującym następuje skurcz jam 
serca, które wyrzucają krew, przepychając ją przez serce 
i stąd na obwód. W sercu zachodzą więc dwa różne mecha-
nizmy: elektryczny i mechaniczny. Obydwa są niezmiernie 
istotne dla właściwej pracy organu oraz całego organizmu 
i nierozerwalnie ze sobą związane.

ZAWAŁ SERCA – BLOKADA W NACZYNIACH 
WIEŃCOWYCH

– Chociaż w przekazach medialnych zdarza się widzieć okre-
ślenie „atak serca”, warto wiedzieć, że w polskiej terminologii 
medycznej takie pojęcie nie występuje. Jest to określenie po-
toczne i kalka językowa, dosłowne tłumaczenie angielskiego 
wyrażenia heart attack. Prawidłowa polskojęzyczna nazwa 
stanu określanego tym pojęciem to zawał serca. Warto o tym 
wiedzieć – mówi dr Szymon Budrejko.

Zawał serca to stan, w którym dochodzi do częściowego lub 
całkowitego zablokowania przepływu krwi w naczyniach 
wieńcowych, w skutek którego dochodzi do niedokrwienia 
i martwicy mięśnia sercowego. Do zawału serca dochodzi 
najczęściej w wyniku pęknięcia i oderwania fragmentu 
blaszki miażdżycowej, która nagle blokuje naczynie wieńco-
we. Prowadzi to do wykrzepiania krwi i zamknięcia światła 
naczynia. Utrudnienie lub wręcz odcięcie  dopływu krwi do 
określonego obszaru serca powoduje, że fragmenty tkanek 
pozbawionych zawartych w krwi substancji odżywczych 
i tlenu zaczynają obumierać. Do takiego stanu może dojść 
między innymi w wyniku silnego stresu, wysiłku czy różnych 
czynników zapalnych. Jest to stan nagły, konieczna jest 
pilna interwencja.

ZAWAŁ SERCA – JAK POMÓC?
Objawem zawału serca jest nagły i silny ból w klatce piersiowej. 
Człowiek może być przytomny, oddychać prawidłowo lub mieć 
przyspieszony oddech, jego tętno jest wyczuwalne, często 
puls jest również przyspieszony. Innymi objawami zawału 
serca mogą być: osłabienie, bladość, występowanie potów.

–  W przypadku zawału serca pierwsza pomoc polega na nie-
zwłocznym wezwaniu pogotowia ratunkowego, postępowa-
niu zgodnie ze wskazówkami dyspozytora i bieżącej obserwacji 
poszkodowanego. Nie jest konieczne podjęcie reanimacji 
krążeniowo-oddechowej. W tym przypadku celem jest jak 
najszybsze przetransportowanie poszkodowanego do ośrodka 
ze specjalistyczną opieką kardiologiczną i jak najszybsze przy-
wrócenie prawidłowego ukrwienia mięśnia serca. Sytuacja 
zmienia się, gdy na skutek zawału serca u poszkodowanego 

dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) (nie musi 
się tak zdarzyć, ale jest to możliwe). NZK poznamy przede 
wszystkim po utracie przytomności przez poszkodowanego, 
braku wyczuwalnego pulsu i oddechu. W takim przypadku 
pojawia się bezpośrednie zagrożenie życia a prawidłowe 
postępowanie wygląda już całkiem inaczej – zaznacza dr 
Szymon Budrejko.

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA 
– ŚMIERTELNIE GROŹNY PROBLEM 
ARYTMICZNY

–  Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) (ang. sudden cardiac 
arrest (SCA)) to stan, w którym dochodzi do ustania mecha-
nicznej czynności serca. Przyczyną może być usterka „ukła-
du sterowania” – na przykład wystąpienie arytmii, która 
powoduje, że impuls elektryczny w sercu rozprzestrzenia 
się w tak szybki i/ lub chaotyczny sposób, że serce kurczy się 
i rozkurcza w sposób asynchroniczny a zaburzenia w cyklu 
jego pracy stają się tak poważne, że nasza „pompa” nie jest 
w stanie prawidłowo wykonywać swojej pracy i właściwie 
dystrybuować krwi. Dochodzi do ustania pracy serca. To stan 
bezpośredniego zagrożenia życia, wymagający niezwłocznej 
interwencji – tłumaczy dr Szymon Budrejko.

Jak wyjaśnia specjalista, do nagłego zatrzymania krążenia 
może dochodzić między innymi w wyniku „odcięcia zasilania” 
przez krew w czasie zawału serca. Pogorszenie lub zatrzy-
manie dopływu krwi do mięśnia serca prowadzi do braku 
energii do pracy „pompy” i do zaburzenia mechanicznej 
czynności serca, ale może też wpływać na elektryczny „układ 
sterowania” pracą serca i prowadzić do groźnych dla życia 
zaburzeń rytmu serca. Zawał serca może (choć nie musi) 
doprowadzić do arytmii, w wyniku której dochodzi 
do nagłego zatrzymania krążenia. Jednocześnie na-
głe zatrzymanie krążenia na skutek arytmii może 
występować nie tylko w zawale serca. Zawał mięśnia 
sercowego jest jedną z możliwych przyczyn migotania komór 
serca lub częstoskurczu komorowego – dwóch groźnych 
dla życia arytmii komorowych mogących prowadzić do 
ustania czynności serca. Wskazane arytmie mogą również 
wystąpić u pacjentów, u których serce jest uszkodzone na 
skutek przewlekłego niedokrwienia (czyli długo trwającej 
choroby wieńcowej serca), nawet, jeśli nie przebyli nigdy 
zawału serca lub przebyli go dawno. 

Bywa, że do NZK dochodzi na skutek innych nieprawidło-
wości lub chorób. Należą do nich na przykład genetyczne 
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choroby serca, które w związku z zaburzeniami jonowymi 
dezorganizują pracę elektryczną serca i przyczyniają się 
do wystąpienia arytmii. Zdarza się, że oznaki tego rodzaju 
choroby są diagnozowane w kontrolnym badaniu EKG, ale 
nie zawsze tak się dzieje. Pomocny bywa wywiad doty-
czący różnych schorzeń kardiologicznych występujących 
w najbliższej rodzinie pacjenta. Jeśli ktoś z najbliższych był 
reanimowany, miał wszczepiony kardiowerter-de�brylator 
(ICD), stanowi to ważną wskazówkę diagnostyczną. 

Do nagłego zatrzymania krążenia może dochodzić także 
w wyniku niewydolności serca na tle kardiomiopatii roz-
strzeniowej. W tym przypadku serce na skutek choroby 
jest poważnie uszkodzone a jego praca upośledzona. Bywa 
jednak i tak, że do NZK dochodzi w organicznie zdrowym 
sercu – u osób młodych, w tym u sportowców. Każdy przy-
padek wymaga szczegółowej diagnostyki nakierowanej na 
wyeliminowanie przyczyny występowania NZK i zapobie-
ganie ewentualnym przyszłym incydentom.

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA 
– JAK POMÓC?
Najważniejszym objawem zatrzymania krążenia jest utrata 
przytomności. Przy zatrzymaniu krążenia, w odróżnieniu 
od krótkotrwałego omdlenia, pacjent nie odzyskuje po 

chwili przytomności w sposób samoczynny. Pacjent ma 
niewyczuwalne tętno i nie oddycha prawidłowo.

W NZK jedynym sposobem pomocy poszkodowanemu jest 
niezwłoczne wezwanie pomocy i podjęcie akcji reanima-
cyjnej. Doświadczenie i badania naukowe pokazują, że im 
szybsze podjęcie takiej akcji (której głównym elementem 
jest tak zwany zewnętrzny masaż serca, czyli rytmiczne 
uciskanie mostka i klatki piersiowej), tym większe szanse 
przeżycia mają osoby poszkodowane (dlatego ważne jest 
szkolenie jak największej liczby osób w tym zakresie przy 
każdej możliwej okazji). Dodatkowo, konieczna może być 
de�brylacja, czyli dostarczenie impulsu elektrycznego, któ-
ry przywróci pacjentowi prawidłowy rytm serca. Warto 
pamiętać, że de�brylację mogą przeprowadzić fachowe 
służby ratunkowe, ale także AED (ang. Automated External 
De�brillator) – automatyczny de�brylator zewnętrzny. To 
urządzenie, dostępne w coraz większej liczbie punktów 
publicznych i niepublicznych, po podłączeniu do poszko-

dowanego samodzielnie przeanalizuje jego 
rytm serca, poinstruuje osoby udzielające 
pomoc i w razie potrzeby przeprowadzi de-
�brylację, zabezpieczając tym samym po-
szkodowanego do czasu przyjazdu karetki 
pogotowia ratunkowego. 

– Z AED jest tak, że po pierwsze warto o tym 
urządzeniu wiedzieć. Wtedy naturalnym od-
ruchem będzie jego poszukiwanie w razie 
wystąpienia zdarzenia z udziałem poszko-
dowanego wskutek nagłego zatrzymania 
krążenia. Po drugie, warto zachować spokój, 
sięgnąć po układ i zapoznać się z instrukcją. 
Urządzenie poprowadzi nas krok po kroku; 
w trakcie udzielania pomocy z wykorzysta-
niem AED dowiadujemy się, co robić dalej. 
Warto wiedzieć, że de�brylacja zostanie prze-
prowadzona przez układ jedynie wtedy, kiedy 
urządzenie na podstawie wykonanej przez 
siebie analizy uzna ją za niezbędną. W innym 
przypadku poinformuje, co robić dalej. Tak 
czy inaczej, użycie AED poszkodowanemu 
wskutek NZK na pewno nie zaszkodzi – o tym 

bezwzględnie pamiętajmy i nie bójmy się wykorzystania 
tego układu. NZK to stan bezpośredniego zagrożenia życia. 
Niezwłoczna de�brylacja i przywrócenie akcji serca to często 
jedyna szansa na przeżycie i uniknięcie niepełnosprawności, 
kalectwa! – apeluje dr Szymon Budrejko
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Ile jest Gierka 
w „Gierku”?  
Recenzja najnowszego �lmu Michała Węgrzyna
Film “Gierek” od 21 stycznia 2022 r. można zobaczyć na ekranach polskich kin i w ciągu pierwszego 
weekendu był to najchętniej oglądany �lm w Polsce, który przyciągnął do kin aż 102 tysiące widzów. 
Gierek to nazwisko, o którym słyszał w Polsce każdy, ale prawdziwa historia I sekretarza KC PZPR, 
który w latach 1970-tych z pomocą zachodnich kredytów próbował rozwijać gospodarkę i podnosić 
poziom życia Polaków, pozostawała nieco mglista. 

Kim Edward Gierek był na-
prawdę? O czym marzył? Z kim 
w partii trzymał, a kto był jego 
wrogiem? Jak wyglądało jego 
życie rodzinne? Te pytania od 
razu cisną się na usta, ale poza 
historykami badającymi okres 
PRL niewielu Polaków ma do-
stęp do rzetelnych informacji 
na ten temat. Zapowiedzi �lmu 

“Gierek” z pewnością wzbudziły 
duże oczekiwania publiczności, 
bo polskie kino rzadko bierze 
na warsztat biogra�e powo-
jennych polityków. Czy jednak 
po obejrzeniu tego �lmu nasze 
oczekiwania i ciekawość zostaną 
zaspokojone?

KULISY WALKI O WŁADZĘ 
W PRL

Akcja �lmu “Gierek” toczy się 
w  latach 1970–1982, czyli od 
momentu kiedy Edward Gierek 
zostaje I sekretarzem KC PZPR, 
aż do końca jego internowania 
w okresie stanu wojennego. „Ale 
nie będzie to �lm polityczny” 

– zapewniał produ-
cent. „Pokazujemy 
Edwarda Gierka 
za kulisami wła-
dzy, czyli to, czego 
ludzie dotychczas 
nie wiedzieli”. Ale 
czy rzeczywiście? – 
W �lmie zobaczymy 
kilka scen pokazują-
cych kulisy gabine-
towych walk o wpły-
wy między Gierkiem 
a  Generałem i  Ma-
ślakiem. Chodzi tu 
oczywiście o  gene-
rała Jaruzelskiego 
oraz późniejszego 
następcę Gierka na 
stanowisku I  sekretarza, Sta-
nisława Kanię, którzy w �lmie 
występują pod zmienionymi 
nazwiskami. Generał oczy-
wiście cały czas knuje coś za 
plecami Gierka, a Maślak jawi 
się jako postać, która pociąga 
za wszystkie sznurki w partii. 
Obaj utrzymują też kontakty 
z Moskwą. Gierek jest zaś wspie-

rany przez swojego przyjaciela, 
premiera Jaroszewicza – w tej 
roli Rafał Zawierucha. 

BEZKRYTYCZNA LAURKA NA 
CZEŚĆ I SEKRETARZA KC PZPR

Głównym problemem �lmu 
jest jednak jego hagiogra�czne 
podejście do Gierka, który od 
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początku do końca pozostaje bo-
haterem bez skazy! Ewentualne 
błędy czy negatywne posunięcia 
�lmowego Gierka zostają zawsze 
pokazane jako wynik knowań 
jego przeciwników. I  tak na 
przykład, drastyczna podwyżka 
cen żywności, która okazała się 
brzemienna w skutki dla rządów 
Gierka w �lmie okazuje się być 
rezultatem manipulacji i  szan-
tażu na premierze Jaroszewiczu, 
który chcąc chronić swojego 
lekkomyślnego syna podsuwa 
Gierkowi odpowiedni dokument 
do podpisu. Cały �lm opiera się 
na niemal komiksowej opozycji 

– dobry i odważny towarzysz Gie-
rek kontra jego wredni oponenci, 
którzy ukazani są jako postaci 
albo komiczne (Generał) albo 
złowrogie (Maślak).

ZMARNOWANE 
SZANSE AKTORSKIE

W  �lmie “Gierek” wy-
stępują uznane gwiazdy 
polskiego �lmu: Michał 
Koterski do tytułowej 
roli przytył ponoć 17 
kg, Małgorzata Kożu-
chowska (jako Stanisła-
wa Gierek), Agnieszka 
Więdłocha, Sebastian 
Stankiewicz (jako Ma-
ślak), Antoni Pawlicki 
(jako Generał), Rafał Za-
wierucha (jako premier), 
Ewa Ziętek (w roli matki 
Gierka), Jan Frycz (jako 
Prymas Wyszyński), 
Krzysztof Tyniec, Ma-
ciej Zakościelny, Mikołaj 
Roznerski oraz Cezary 
Żak (jako Breżniew). 
Oceniając grę aktor-

ską trudno jednak 
znaleźć tu ciekawe 
kreacje! Nie jest to 
wina aktorów, tyl-
ko wspomnianej już 
czarno-białej wizji 
świata, w której po-
staci są albo krysz-
tałowo dobre albo 
do szpiku kości złe.

Dobrym przykładem zmarnowa-
nej szansy jest rola Małgorzaty 
Kożuchowskiej, która wciela 
się w  postać Stanisławy Gie-
rek, żony I sekretarza, o której 
krążyło wiele plotek. To dość 
odważna decyzja, by w roli pul-
chnej i niskiej pani Gierkowej 
obsadzić aktorkę o kompletnie 
innych warunkach �zycznych, 
ale mniejsza o to. Przez niemal 

cały �lm Kożuchowska pojawia 
się na ekranie tylko po to, by 
zachęcić męża do zjedzenia zupy 
lub uskarżać się, że zbyt ciężko 
pracuje. 

Gdyby �lm “Gierek” miał być 
komedią, to na wyróżnienie za-
służyliby Antoni Pawlicki jako 
Generał i Cezary Żak jako Breż-
niew – problem jednak w tym, że 
chyba nie takie było zamierzenie 
twórców.

SENTYMENTALNA PODRÓŻ 
DO KOLOROWYCH LAT 
SIEDEMDZIESIĄTYCH…

Wszyscy mamy tendencję do 
idealizowania czasów naszej 
młodości – stąd wielu obec-
nych 60/70-latków wspomina 
dekadę gierkowską z  rozrzew-
nieniem. Także porównanie ze 

stanem wojennym i stagnacją lat 
80-tych, gdy Polska musiała już 
mierzyć się z konsekwencjami 
zaciągniętych długów, sprawiają, 
że rządy towarzysza Edwarda cią-
gle mają w Polsce swoich fanów. 
W �lmie Węgrzyna bardzo waż-
na pozostaje również warstwa 
obyczajowa. Za czasów Gierka na 
ulicach Polski Ludowej pojawił 
się… kolor. Polki zwyczajnie za-
pragnęły być modne! Stylistyka 
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PRL przeżywa dzisiaj prawdziwy 
renesans, wraca moda na aranża-
cję wnętrz inspirowaną tym okre-
sem. Kobiety zaś z przyjemnością 
sięgają do szaf po ubrania z tam-
tych czasów. Trzeba przyznać, że 
scenografowie �lmu dość dobrze 
odrobili lekcję i do odtworzenia 
tamtej rzeczywistości trudno się 
przyczepić.

Gdy na początku lat 70. ubiegłe-
go wieku Gierek przejął władzę 
po Władysławie Gomułce, posta-
nowiono otworzyć komunistycz-
ną Polskę na świat – zaczęto mo-
dernizować fabryki i wypełniać 
sklepy zachodnimi towarami. To 
wtedy zakupiono m.in. licencje 
na Fiata 126p, autobusy Berliet, 
unowocześniano przemysł ciężki, 
ściągnięto amerykańskie maszy-
ny do budowy na�owego ruro-
ciągu z Rosji, a Polacy mogli po 
raz pierwszy spróbować słynnej 
Coca-Coli. 

Z  �lmu nie dowiemy się już 
jednak, że za tą pozorną mo-
dernizację (wiele zakupionych 

licencji było przestarzałych) 
i konsumpcyjne gadżety ogrom-
ny koszt Polacy musieli zapłacić 
w latach 1980/1990-tych. Z dzi-
siejszej perspektywy niektórzy 
wspominają te czasy z nostalgią. 
Jednak podjęte działania do dziś 
budzą kontrowersje, bo rozpo-
częły okres zadłużania się Polski. 
W �lmie temat zadłużenia PRL 
pokazany jest zupełnie z nowej 
perspektywy, której dotąd nie 
opisywano w  podręcznikach 
historii. Zachodni bankierzy 
mieli bowiem uważać, że lepiej 
wpompować posiadane nadmia-
ry gotówki w biedne państwa 
bloku komunistycznego z  za-

łożeniem, że państwa przecież 
nigdy nie bankrutują…

Nawiązaniem do aktualnej 
polskiej rzeczywistości, gdzie 
rządowe media potra�ą na zle-
cenie swoich patronów niszczyć 
przeciwników politycznych sfa-
brykowanymi kompromatami, 
jest ukazana w �lmie sytuacja, 
gdzie Maślak i Generał uzgad-
niają zestaw fałszywych plotek, 
jakimi warto uderzyć w Gierka. 
A wśród nich jest ta najbardziej 
chyba znana o tym, że żona Gier-
ka miała jakoby latać co tydzień 
do Paryża, by chodzić tam do 
fryzjera…



Sałatka z pieczonych buraków z fetą

Przygotowanie:

Nieobrane buraki pieczemy dzień wcześniej i  przechowuje-
my w lodówce. Mniejsze pieczemy około 1h, większe do 1.5h, 
w temperaturze 200°C – aż do miękkości.  Ostudzone buraki 
obieramy ze skórki.  Fetę i upieczone buraki kroimy w kostkę. 
Rukolę można też grubo posiekać. 

W małym naczyniu mieszamy oliwę, ocet, miód, sól i pieprz. 
Wybrane orzechy podpiekamy na patelni. 

Wszystkie składniki mieszamy w misce – pyszna i zdrowa sa-
łatka gotowa jest do podania!

Składniki:

• 3-4 pieczone buraki
• 100g sera feta
• 2 łyżki orzeszków piniowych 

lub orzechów włoskich
• 2 garście rukoli
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 1 łyżeczka miodu
• 1 łyżeczka octu balsamicznego
• sól, pieprz do smaku

Pieczony burak zawiera więcej smaku niż gotowany. Pieczenie w piekarniku wydobywa z tych warzyw słodycz 
i intensywność smaku. Przed pieczeniem umyj dokładnie bulwy, a następnie nakłuj je widelcem. Przed włożeniem 
do piekarnika możesz je również posmarować olejem i owinąć w folię aluminiową. Dzięki temu upieką się szybciej. 

Przepis z tradycją




