
Nr 4/2020 (Zima)

Poradnik dla osób cieszących się życiem 



NIE WIEM, TRUDNO 
POWIEDZIEĆ

DOBRY POMYSŁ, SAM 
KORZYSTAM Z TAKICH...

TO DOBRY POMYSŁ, NIE 
STOIMY W KOLEJKACH

WOLĘ ZAŁATWIAĆ 
SPRAWY OSOBIŚCIE

TO ZŁY POMYSŁ, NIE 
LECZY SIĘ PRZEZ TELEFON

0% 10% 20% 30% 40% 50%

3%

9%

17%

20%

47%

 www.funduszhipoteczny.pl  |  infolinia: 801 005 801

2 3

Zdrowie to temat, który w dobie 
globalnej pandemii, skupia 

uwagę wszystkich. Czy rzeczywiście 
wystarczy szybki wymaz z policz-
ka, by gruntownie przeanalizować 
nasze DNA i dowiedzieć się, jak 
uniknąć różnych zdrowotnych 
kłopotów? – O  tym przeczytają 
Państwo w artykule pt. „Zdrowie za-
pisane w genach”. Panie z pewnością 
zainteresuje artykuł o modowych 

trendach na sezon zimowy. W okre-
sie świątecznym często mamy więcej 
wolnego czasu, dlatego polecamy 
Państwa uwadze nagradzany �lm 
dokumentalny pt. „Lekcja miłości”, 
którego barwna bohaterka postana-
wia w wieku 69 lat dać sobie szansę 
na nowy początek. Zachęcamy też 
do rozruszania szarych komórek 
i rozwiązania naszej świąteczną 
krzyżówki lub wypróbowania 
przepisu kulinarnego.
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Niezbędnik 
kontaktowy

To jasne, że nikt z nas nie chce 
korzystać z telefonów alarmo-
wych, ale trzeba przyznać, że 
gdy są one potrzebne – nigdzie 
nie można ich znaleźć. Dlatego 
postanowiliśmy przypomnieć 
najważniejsze z  nich. Od dziś 
będą zawsze pod ręką. 

112
ogólnopolski numer 

alarmowy  
(z telefonów komórkowych)

999
pogotowie ratunkowe

998
straż pożarna 

997
policja 

Co słychać w Funduszu?

Od września realizujemy telefoniczne badanie opi-
nii wśród osób 60+ mieszkających w miastach, aby 
dowiedzieć się więcej o sytuacji seniorów podczas 
pandemii koronawirusa.  Mamy już wstępne wyniki 
naszej ankiety po przeprowadzeniu ponad 200 wy-
wiadów. Aż 49% ankietowanych wskazało, że obecnie 
żyje im się gorzej niż kiedyś. Główne powody tego 
stanu rzeczy to: niskie emerytury, drożyzna, gorszy 
dostęp do służby zdrowia oraz ogólna sytuacja epi-
demiologiczna w Polsce. Główne obawy seniorów 
dotyczą ich zdrowia oraz zdrowia ich bliskich, po-
gorszenia się ich sytuacji �nansowej oraz dalszego 
zwiększania obostrzeń rządowych. Jeśli pojawi się 
szczepionka na koronawirusa, to aż 56% seniorów 
deklaruje, że się zaszczepi.

Co Pani / Pan sądzi o teleporadach lekarskich?

Fundusz wśród 
najwiarygodniejszych spółek 
rynku NewConnect GPW

Na koniec września 2020 Gieł-
da Papierów Wartościowych 
w Warszawie zaliczyła Fundusz 
Hipoteczny DOM S.A. do indek-
su NC Focus – czyli grupy spółek 
z rynku NewConnect o najwięk-
szej wiarygodności i dobrej kon-
dycji �nansowej.  

Aby zostać zakwali�kowanym 
do indeksu NC Focus spółki 
muszą spełnić szereg kryteriów 
dotyczących wyników �nanso-
wych. Tym bardziej więc cieszy, 
że nasz stabilny rozwój od roku 
2012, gdy debiutowaliśmy na 
rynku NewConnect GPW, został 
doceniony. 
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Badania DNA a profilaktyka 
chorób
Nowotwory i  choroby układu 
krążenia to główne przyczyny 
zgonów w Polsce. Na nowotwór, 
według prognoz Międzynarodo-
wej Agencji Badań nad Rakiem 
(IARC) zachoruje w ciągu swoje-
go życia jeden na trzech Polaków. 
Z kolei Amerykańskie Towarzy-
stwo Kardiologiczne podaje, że 
jeszcze większy odsetek społe-
czeństwa zostanie dotknięty cho-
robami sercowo-naczyniowymi. 
Zdaniem naukowców, nowoczes-

Nowotwory jajnika, piersi czy prostaty, choroby układu krążenia – te różne choroby łączy ważny wspólny mianownik – 
wszystkie mogą mieć podłoże genetyczne. Geny mogą mieć także wpływ na podatność na zakażenie wirusami i różny 
przebieg choroby wirusowej. Naukowcy podają, że nawet około 1300 chorób ma komponent genetyczny. Wiemy to 
dzięki dotychczasowym odkryciom z obszaru genetyki i medycyny. Eksperci zachęcają do badania DNA, bo znając 
informacje zapisane w naszych genach, możemy odpowiednio wcześnie zareagować i dążyć do zminimalizowania 
ryzyka ich wystąpienia m.in. poprzez zmianę stylu życia i spersonalizowaną pro�laktykę.

ne badania genetyczne pozwa-
lają określić predyspozycje do 
wystąpienia tych przypadłości.
Przełom w dziedzinie genomiki 
umożliwia dziś dokładną iden-
ty�kację zmian we wszystkich 
genach w  genomie człowieka 

– możliwa jest identy�kacja 
wariantów pojedynczych nu-
kleotydów (w  tym mutacji) 
w DNA. Dla przykładu, mutacje 
wybranych genów odpowiadają 
za większe prawdopodobień-
stwo wystąpienia określonych 
rodzajów nowotworu, wrodzona 

nadkrzepliwość jest głównym 
czynnikiem zapadalności na żyl-
ną chorobę zakrzepową, a zbyt 
wysoki poziom cholesterolu oraz 
nadciśnienie (predyspozycje do 
tych cech mogą być uwarunko-
wane genetycznie) zwiększają 
ryzyko chorób układu krążenia.

Nowotwór w genetycznym 
spadku?
Do najczęściej występujących 
nowotworów u kobiet zalicza się 
raka piersi i raka jajnika. Oko-
ło 5-10% zapadalności na raka 

piersi ma charakter dziedzicz-
ny i te predyspozycje mogą być 
wykryte badaniem genetycznym 
przeprowadzanym w dowolnym 
momencie życia.

– Tylko w samych genach BRCA1 
i BRCA2 do tej pory zidenty�ko-
wano aż 6527 patogennych lub 
potencjalnie patogennych warian-
tów zwiększających ryzyko roz-
woju nowotworu piersi. Dlatego 
tak istotne dla wszystkich kobiet 
jest wykonanie badań genetycz-
nych pełnej sekwencji genów, a nie 
tylko najczęściej występujących 
mutacji. Pozwalają one wykryć 
odpowiednio wcześniej predyspo-
zycje w kierunku tego nowotworu 

– mówi dr Karolina Chwiałkow-
ska, pracownik naukowy Cen-
trum Bioinformatyki i Analizy 
Danych Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku, ekspert 
IMAGENE.ME �rmy oferującej 
kompletne badanie DNA z Ra-
portem Predyspozycji Genetycz-
nych w  nowoczesnej aplikacji 
prozdrowotnej.
Te same geny, które u  kobiet 
odpowiadają za raka piersi i jaj-
nika, u mężczyzn determinują 
podatność na często występujący 
nowotwór prostaty. Według sta-
tystyk Krajowego Rejestru No-

wotworów aktualnie mamy do 
czynienia ze wzrostem zachoro-
walności na raka prostaty w Pol-
sce w stosunku do lat ubiegłych. 
Szacuje się, że 13 na 100 męż-

czyzn zachoruje na raka 
prostaty w ciągu swojego 
życia i aż 2/3 z nich umrze 
z  tego powodu. Ryzyko 
wystąpienia nowotworu 
w przypadku posiadania 
jednego bliskiego krewne-
go w linii prostej wzrasta 
2,5-krotnie. Jeśli zaś wy-
stąpi on u dwóch lub wię-
cej krewnych pierwszego 
stopnia, ryzyko zwiększa 
się nawet 5-10 razy.

Geny a cholesterol
Warianty w genach odpowiada-
ją również za nieprawidłowości 
związane z poziomem lipidów, 
w tym zbyt wysokim poziomem 
cholesterolu (hipercholesterole-
mia), które w konsekwencji mogą 
stać się przyczyną poważnych 
chorób układu krążenia, m.in. 
choroby wieńcowej lub zmian 
miażdżycowych zwiększają-
cych ryzyko zawałów. Szacuje 
się, że większość chorych na 
hipercholesterolemię, jedną 
z często występujących chorób 
dziedzicznych, żyje nieświadoma 
ryzyka, a o chorobie najczęściej 
dowiaduje się, kiedy dochodzi 
już do poważnych powikłań 
sercowo-naczyniowych. A  to 
tylko wybrane przykłady chorób, 
jakie zapisane są w naszym DNA.

Krok 1: Badania DNA
Nowoczesne badania genetyczne 
stanowią dużą wartość w diag-
nostyce wymienionych chorób, 
a  także wielu innych przypad-
łości. Dzięki wiedzy o zmianach 

występujących w DNA, każdy 
człowiek może szybciej wpro-
wadzać działania pro�laktyczne 
i ograniczać ryzyko wystąpienia 
chorób. Co więcej, większa świa-
domość osób, które są narażone 
na zachorowania, przekłada się 
na zachowania prozdrowotne, 
takie jak regularne badania 
kontrolne, pozbycie się niezdro-
wych nawyków czy zwiększenie 
aktywności �zycznej.

– Pro�laktyka nie zapewni nam 
całkowitej ochrony przed choro-
bą, ale pozwoli na zmniejszenie 
ryzyka jej wystąpienia. Dlatego 
powtarzamy, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć. Jednak, aby zastosować 
najbardziej skuteczną pro�lakty-
kę, powinniśmy mieć wiedzę na 
temat swoich predyspozycji ge-
netycznych. Dziś, dzięki najnow-
szym osiągnięciom w dziedzinie 
genetyki, genomiki i bioinforma-
tyki, możemy poznać sekwencje 
naszych wszystkich genów i ziden-
ty�kować warianty w DNA – te 
mniej i bardziej groźne.
W IMAGENE.ME badamy geny 
z użyciem sekwenatora DNA Il-
lumina NovaSeq 6000, z którego 
korzystamy na bazie współpra-

ZDROWIE 
ZAPISANE 
W GENACH

Co można wyczytać 
z badania DNA?
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cy z Uniwersytetem Medycznym 
w  Białymstoku. To pierwsze 
w Polsce tak zaawansowane urzą-
dzenie do wielkoskalowych badań 
genetycznych. Wykwali�kowany 
specjalista, na podstawie analiz 
sekwencji genów może zidenty�-
kować istotne warianty dotyczące 
zdrowia i na ich podstawie zlecić 
dodatkowe, kierunkowe badania 
diagnostyczne czy – coraz częś-
ciej – dobrać spersonalizowaną 
terapię. Co więcej, już dziś moż-
liwe jest wykorzystanie wiedzy 
dotyczącej wariantów genów do 
wyboru odpowiedniej diety, ale 
też do wskazania najbardziej 
obciążających zdrowie nawyków 
i aktywności – zauważa dr hab. 
Mirosław Kwaśniewski, kierow-
nik Centrum Bioinformatyki 
i Analizy Danych Uniwersyte-
tu Medycznego w Białymstoku 
oraz prezes IMAGENE.ME.

Krok 2: Zmiany, zmiany 
i jeszcze raz zmiany!
Ryzyko wystąpienia niektórych 
chorób można zmniejszać. Nie 
licząc genów, na nasze predys-
pozycje ogromny wpływ mają 
również podstawowe elementy 
naszego trybu życia.

– Wprowadzenie zbilansowa-
nej diety, regularna aktywność 
�zyczna, wyeliminowanie uży-
wek, picie odpowiedniej ilości 
wody, unikanie stresu – te dzia-
łania są podstawą dla wszystkich, 
którzy dbają o  swoje zdrowie. 
Jeśli jednak z badania genetycz-
nego dowiemy się o szczególnych 
predyspozycjach do określonych 
chorób, wzrasta nasz poziom 
motywacji, a podjęte działania 
mogą być bardziej konkretne. Na 
przykład, aby zmniejszyć prawdo-
podobieństwo wystąpienia chorób 
układu krążenia, można wzbo-
gacić dietę o  jednonienasycone 
i wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe – w szczególności należące 
do rodziny omega-3 – których 
źródłem są np. tłuste ryby morskie 
oraz owoce morza. W diecie po-
winny się znaleźć także produkty 
o działaniu antyoksydacyjnym, 
witaminy A, C, E czy katechiny. 
Ich źródłem są kakao, zielona 
herbata, cytrusy, warzywa strącz-
kowe czy ciemne owoce – czarna 
porzeczka, aronia, borówka ame-
rykańska lub ciemne winogrona. 
Z kolei przydatny EGCG (galusan 
epigallokatechiny – przyp. red.) 
znajduje się głównie w zielonej 

herbacie, a  jako antyoksydant 
jest bardziej efektywny niż wi-
tamina C – podpowiada mgr 
Paulina Gołębiowska, dietetyk 
kliniczny.

Praktyczny sens badania DNA
Dzięki znajomości własnego 
DNA możemy też wcześniej udać 
się do odpowiednich specjali-
stów w celu pogłębionej diagno-
styki oraz przeprowadzić wska-
zane przez lekarza dodatkowe 
badania. Co więcej, obiektywne 
informacje zapisane w naszym 
DNA, dają nam poczucie więk-
szej świadomości predyspozycji 
do wystąpienia cech – zarówno 
tych pozytywnych jak i poten-
cjalnie negatywnych. Dzięki 
temu łatwiej jest nam wyobra-
zić sobie skutki przestrzegania 
bądź nieprzestrzegania zaleceń 
i wskazówek dotyczących zdro-
wej diety, aktywności �zycznej 
czy właściwego wypoczynku, 
a  stąd już tylko krok do sku-
tecznej pro�laktyki, na której 
nam wszystkim powinno zależeć.

Renta dożywotnia

Niedawno temat renty dożywotniej znów tra�ł na wokandę. Wszystko za sprawą Ministerstwa Sprawiedliwości, które 
pracuje nad zmianami art. 388 Kodeksu cywilnego. To jeden z przepisów, którego nowelizacja miałaby ograniczyć skalę 
nadużyć i wyłudzeń w różnych obszarach życia. Chodzi nie tylko o umowy zawierane na sprzedaż garnków, koców, czy 
długoterminowych i nieopłacalnych produktów �nansowych. Zmiany w art. 388 będą dotyczyć również rynku hipoteki 
odwróconej i umów renty dożywotniej. To branża, która mimo wielu postulatów wciąż nie doczekała się odrębnych 
regulacji, a potrzebuje ich jak żadna inna. Czy po nowelizacji przepisów seniorzy, którzy chcą podpisać umowę renty 
dożywotniej, a boją się utraty prawa własności do nieruchomości będą mogli spać spokojnie?

Na planowanych zmianach w KC może skorzystać 
m.in. branża hipoteki odwróconej. Przypomnij-
my, że (w założeniu) artykuł 388 KC miał chro-
nić osoby w ciężkiej sytuacji, niedoświadczone, 
zniedołężniałe lub posiadające niewystarczającą 
wiedzę - przed podpisaniem niekorzystnej dla 
siebie umowy, a właściwie doprowadzić do jej 
unieważnienia lub przeprowadzenia innych działań, 
które mogłyby zmierzać do rozwiązania umowy. 
Eksperci rynkowi nieraz podkreślali, że przepisy 
w obecnym kształcie nie były wystarczające. Pla-

nowane zmiany mają dać oręże osobom, które 
czują się wyzyskane. 

– Warto przypomnieć, że obecnie, osoba, która 
podpisała niekorzystną dla siebie umowę ma dwa 
lata na jej zakwestionowanie. Ministerstwo Spra-
wiedliwości planuje taką zmianę przepisów, która 
umożliwi unieważnienie całej umowy na wniosek 
osoby wyzyskanej, choć oczywiście poszkodowany 
będzie mógł zdecydować, czy taką umowę chce 
unieważnić, czy doprowadzić do jej zmiany. Re-

JAK UNIKNĄĆ PUŁAPEK PRZY ZAWIERANIU UMOWY?
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sort chce również, by uprawnienia wyzyskanego 
nie wygasały, lecz ulegały przedawnieniu (zasto-
sowany zostałby podstawowy termin przedawnie-
nia wynoszący 6 lat). W praktyce oznaczałoby to 
wydłużenie terminu, w którym osoba wyzyskana 
mogłaby skorzystać z przysługujących jej upraw-
nień, z 2 do 6 lat – mówi Małgorzata Rosińska, 
Kierownik Departamentu Prawnego Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecz-
nego DOM przyznaje, że – mimo nowelizacji art. 
388 KC – która jest oczywiście potrzebna, nie można 
zapominać o wznowieniu prac nad ustawą o doży-
wotnim świadczeniu pieniężnym. – Każde przepisy, 
które chronią konsumentów przed wyłudzeniami 
są na wagę złota, ale pamiętajmy, że rynek hipoteki 
odwróconej działa w Polsce od ponad 10 lat, funk-
cjonują na nim zarówno instytucje profesjonalne 
zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych, 
jak i osoby prywatne lub podmioty nieprofesjonal-
ne, więc wciąż słyszymy o wyłudzeniach i oszu-
stwach dotykających seniorów. Dedykowane tej 
usłudze przepisy, regulujące ten rynek w sposób 
pełny i  kompleksowy z  pewnością zwiększyłyby 
poczucie bezpieczeństwa seniorów – twierdzi. 

Przy tej okazji warto przypomnieć szereg kwe-
stii, o których warto pamiętać przed zawarciem 
umowy renty dożywotniej. Oto najważniejsze 
z nich:

Zweryfikuj firmę, z którą zamierzasz podpisać 
umowę
W przypadku umowy podpisywanej z �rmą, warto 
sprawdzić jej status prawny, kapitał zakładowy, 
doświadczenie i kompetencje. Dobrze dowiedzieć 
się, czy jest zrzeszona w organizacjach branżowych 
np. Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz czy 
przestrzega norm etycznych np. Zasad Dobrych 
Praktyk ZPF lub tzw. „Dziesiątki EPPARG” – zbio-
ru norm etycznych dla europejskich podmiotów 
ustanowionych w ramach największej brytyjskiej 
organizacji zrzeszającej �rmy oferujące tą usługę 
(European Pensions and Property Asset Release 
Group). Warto zwery�kować jakie opinie na temat 
danej �rmy krążą w Internecie, co piszą o niej 
media, czy w sieci nie ma negatywnych artykułów 

i ostrzeżeń innych konsumentów. Dobrze, jeżeli 
taka organizacja jest notowana na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych i jej wyniki �nansowe są 
jawne (a co za tym idzie transparentne). 

Sprawdź, jakie są intencje osoby prywatnej 
Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać, zwłaszcza 
jeśli jest to osoba nieznajoma. Warto przypomnieć, 
że w obecnej sytuacji prawnej każdy może pod-
pisać z seniorem umowę renty dożywotniej. Taką 
umowę mogą zawrzeć np. sąsiedzi, koledzy, dalsi 
znajomi lub nieznajomi. Wiele mówi się o nad-
użyciach, wyłudzeniach, źle skonstruowanych 
umowach, a w rezultacie seniorach, którzy stra-
cili cały dorobek życia, czyli własne mieszkanie. 
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, 
że liczba umów zawieranych z profesjonalnymi 
podmiotami, czyli funduszami hipotecznymi to 
zaledwie 1 proc. całego rynku. Resztę stanowią 
kontrakty prywatne i  tutaj należy wykazać się 
dużą czujnością. 

Upewnij się, że będziesz dostawać pieniądze 
dożywotnio
To, że osoba prywatna chce zawrzeć z seniorem 
umowę i  wypłacać mu świadczenia pieniężne 
nie musi od razu stanowić zagrożenia, ale warto 
sprawdzić intencje takiej osoby, jej wiarygodność, 
a przede wszystkim kondycję �nansową. Mimo 
dobrych chęci wciąż najważniejsza jest gwarancja 
wypłacania świadczeń pieniężnych aż do śmierci 
(oraz odpowiednie zapisy w  umowie, które to 
gwarantują). Fundusze hipoteczne wypłacają 
świadczenia dożywotnio, niezależnie od tego, czy 
senior będzie żył 5, 10, czy 25 lat. To zobowią-
zanie, którego osoby prywatne mogą nie unieść, 
zwłaszcza w tak długiej perspektywie czasu. 

Zadbaj o formalności
Proces podpisania profesjonalnej umowy jest za-
zwyczaj wieloetapowy. Najpierw powinna być 
przeprowadzona wstępna wycena nieruchomości, 
a na jej podstawie prognoza renty dożywotniej. – 
Po wstępnej wycenie i prognozie przedstawiamy 
seniorowi propozycję umowy, którą może spokojnie 
przeanalizować, przemyśleć, zastanowić się. Jeżeli 
jest zainteresowany, to podpisujemy z nim umowę 
przedwstępną i zaczynamy kompletować wszyst-

kie dokumenty potrzebne do podpisania umowy 
przyrzeczonej. Co ważne, zanim taka umowa 
przyrzeczona zostanie podpisana, powoływany 
jest niezależny rzeczoznawca majątkowy, który 
przygotowuje operat z  dokładną wyceną nieru-
chomości. Umowa przyrzeczona jest podpisywana 
w formie aktu notarialnego – mówi Robert Maj-
kowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. 
Podkreśla, że do oszacowania wysokości świadczeń 
wykorzystywany jest złożony model opracowany 
przez aktuariuszy i specjalistów z szeroką wiedzą 
�nansową i prawną, a takich kompetencji nie po-
siadają zazwyczaj osoby prywatne. 

Przeczytaj dokładnie umowę
Renta dożywotnia opiera się na instytucji Doży-
wocia (Kodeks Cywilny, art. 908-916) lub umowie 
Renty (Kodeks Cywilny, art. 903-907). – W umowie 
z funduszem znajduje się szereg zapisów gwaran-
tujących seniorowi bezpieczeństwo. Najważniejszy 
jest zapis o służebności osobistej mieszkania. Dzięki 
niemu senior jest uprawniony do dożywotniego 
korzystania z  lokalu. Kolejną ważną rzeczą jest 
uregulowanie kwestii dotyczących sytuacji, gdy 
jedna ze stron nie wywiązuje się z obowiązków 
określonych w umowie. Przykładowo, jeśli senior 

nie otrzymuje świadczeń pieniężnych lub innych 
świadczeń określonych w umowie dożywocia, to ma 
prawo wytoczyć powództwo o zasądzenie tychże 
świadczeń (w przypadku świadczeń pieniężnych), 
a nawet może wystąpić o odszkodowanie za niena-
leżyte wykonanie umowy. W wyjątkowych przy-
padkach umowa ta może zostać rozwiązana przez 
sąd – przypomina Robert Majkowski. 

Przypilnuj, żeby świadczenia były wpisane do 
umowy
Wysokość świadczeń wyliczana w funduszach hi-
potecznych zależy od wielu czynników – przede 
wszystkim oczekiwanej długości życia, na którą 
– podobnie jak przy ustalaniu świadczeń eme-
rytalnych wypłacanych przez ZUS – wpływ ma 
wiek i płeć seniora. Ważna jest również wartość 
nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy. 
Co ważne, wysokość świadczeń jest wpisywana do 
umowy z funduszem. W przypadku umów z oso-
bami indywidualnymi często strony „umawiają 
się” ustnie, jaka będzie wysokość świadczeń, ale 
do umowy wpisują wartość zaniżoną – później 
trudno wyegzekwować świadczenia, które nie 
są regulowane ani w terminie ani w wysokości, 
którą się ustaliło.

Renta dożywotnia wypłacana jest za przeniesienie prawa do nieruchomości.

Tyle otrzymują Klienci Funduszu 
Hipotecznego DOM w ramach renty 

dożywotniej. To są dodatkowe 
pieniądze, które mogą wykorzystać  

na co tylko chcą!
Po przejściu na emeryturę dochody Polaków drastycznie 
spadają, a przecież ciągle mamy swoje potrzeby! Renta doży-
wotnia to bezpieczne rozwiązanie stworzone dla osób, któ-
re ukończyły 60 lat, mieszkają w mieście i są właścicielami 
mieszkania lub domu, pozwalające uzyskać stały dodatkowy 
dochód. Wysokość renty dla każdego wyliczana jest indywi-
dualnie. Ś� rednio Klienci Funduszu otrzymują ponad 7000 zł 
rocznie. Główne zalety renty dożywotniej to:

 Bezpieczeństwo – umowa w formie aktu notarialnego 
gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczenia.

 Regularna wypłata – co miesiąc otrzymują Państwo rentę 
dożywotnią, która zasila domowy budżet; możliwa jest 
też jedna większa wypłata na początku pozwalająca np. 
na spłatę zaległości finansowych.

 Gwarancja zamieszkiwania – do końca życia mieszkają 
Państwo w dotychczasowym mieszkaniu lub domu, nie 
martwiąc się o podwyżki czynszu.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej!
Infolinia: 801 005 801 lub 530 000 344

www.funduszhipoteczny.pl
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Rozwiąż krzyżówkę i rozszyfruj hasło!

hasło:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POZIOM
1. Najpopularniejszych gatunek drzewka, który 

kupuje się na domową świąteczną choinkę
2. Tradycyjna makieta przedstawiająca scenę 

narodzin Jezusa, ustawiana w kościołach
3. Łamiemy się nim podczas wigilii
4. Część Finlandii, którą ponoć 

zamieszkuje Święty Mikołaj
5. Okres poprzedzający nadejście 

Bożego Narodzenia
6. Miejsce narodzin Jezusa
7. Rodzaj widowiska bożonarodzeniowego
8. Ozdoba na choince
9. Postać rozdająca prezenty lub różgę 

w zachodnich regionach Polski
10. Imię jednego z Trzech Króli
11. W prezencie dla niegrzecznych dzieci
12. Czerwononosy renifer, bohater 

popularnej świątecznej opowieści
13. Imię tytułowego bohatera popularnego 

świątecznego �lmu amerykańskiego, 
który co roku nadawany jest w TV

14. Święto przypadające na 6 grudnia, 
gdy dzieci dostają drobne prezenty

PION
1. Popularna polska potrwa na 

bazie kiszonej kapusty
2. Tradycyjna ryba serwowana 

na wigilijnej wieczerzy
3. Wielkopolska tradycyjna 

potrwa wigilijna z maku
4. Religijna pieśń bożonarodzeniowa
5. Uroczysta msza odprawiana 

w nocy z 24 na 25 grudnia
6. Pod białym obrusem na wigilijnym stole
7. Ciasto w typie rolady przekładanej makiem
8. Pod jej gałązką należy się pocałować
9. W zaprzęgu Świętego Mikołaja
10. Rodzaj świątecznego targu
11. Przyprawa korzenna dodawna często 

do świątecznych wypieków
12. Tradycyjna kresowa potrawa wigilijna 

przygotowywana z obtłuczonej pszenicy, 
ziaren maku, słodu, miodu, bakalii

13. Ile potraw powinno zgodnie z tradycją 
pojawić się na wigilijnym stole?

14. Co Kacper o�arował Jezusowi w stajence
15. Napój z suszonych owoców



 www.funduszhipoteczny.pl  |  infolinia: 801 005 801

12 13

MODOWE HITY
na sezon 
zimowy 
2020/2021
Zima to pora roku, która w polskich warunkach kojarzy się głównie z pluchą, szarością, chłodem i przechodniami 
ubranymi w niemal identyczne ciemne, workowate kurtki. A przecież zimowa moda potra� być równie ciekawa, co 
ta na cieplejsze pory roku! Nie bójmy się więc skorzystać z najnowszych sugestii projektantów mody i sprawdźmy, 
co z naszej garderoby pasuje do obowiązujących trendów na aktualny sezon zimowy! Poniżej omawiamy wszystkie 
najważniejsze trendy i modowe hity na najbliższe miesiące.

Głęboka czerwień wraca do łask

Jeśli chcemy wyróżnić się na ulicy i sprawić, by 
nikt nie przeszedł obok nas obojętnie, to ten kolor 
jest właśnie dla nas! Czerwień będzie w sezonie 
Jesień/Zima 2020 supermodna. Czerwoną spódnicę 
w długości midi, odważny czerwony płaszcz lub 
lekki czerwony golf naprawdę warto mieć w sza�e. 
Czerwone szpilki mogą być idealnym dopełnie-
niem drapieżnej stylizacji dla każdej elegantki! 
Dla odważnych pań projektanci proponują wręcz 
czerwony lub czerwono-pomarańczowy „total 
look”, czyli połączenie różnych odcieni czerwie-
ni w ramach jednej stylizacji (czerwona bluzka, 
spodnie i buty), a jedynie drobne dodatki wybrać 
w kolorze granatu czy czerni. 

Płaszcze, peleryny 
i trencze
Elegancki płaszcz to podsta-
wa jesiennej stylizacji! W tym 
sezonie powinien być długi, 
wręcz do ziemi, najlepiej ściąg-
nięty paskiem w talii i najlepiej 
w  odcieniach beżu, szarości 
lub w  pepitkę. Modne będą 
również klasyczne trencze i pe-
leryny, które można szybko 
narzucić na siebie tuż przed 
wyjściem z domu. Pamiętajmy 
jednak, że długi płaszcz może optycznie skracać sylwetkę, więc 
warto do niego ubrać kozaki na wysokim obcasie.

Pogoda w kratkę czy pepitkę?
Jesienna moda ob�tuje w wszelkie rodzaje kratek 
i pepitek. Ten modowy klasyk możemy już wygrzebać 
z dna szafy i z dumą nosić, bo znów jest na topie. 
Ważne, żeby kratka była w najmodniejszych kolorach 
tego sezonu, a są nimi wszelkie beże i brązy, szarości, 
czerń, granat, ale także ciemna zieleń. Sam rozmiar 
kratki może być bardzo różny – od tej drobniutkiej 
po bardzo szeroką kratę.

Dla kogo karmelki i mleczna czekolada?
Klasyczne jasnobrązowe, karmelowe, kawa z mlekiem 
lub miodowe barwy przywołujące na myśl słodkie 
przysmaki będą znów na topie. Szczególnie warto 
wybierać te kolory w przypadku skórzanych kurtek, 
płaszczyków, dzianinowych obszernych swetrów, toreb 
i kozaków. Generalnie naturalne kolory ziemi oraz 
trend eko/boho – podobnie jak w sezonie letnim – 
pozostają nadal w modzie.

Power Look nie tylko dla bizneswoman!
Garsonki ze spódnicami, bu�aste rękawy, mocno 
zarysowane ramiona, męskie garniturowe spodnie 
dodające każdej kobiecie pewności siebie królowały na 
paryskich wybiegach. Pamiętamy takie stylizacje z lat 
80-tych ubiegłego wieku. Tak właśnie prezentowały 
się silne i niezależne bohaterki serialu “Dynastia” 
i teraz można spokojnie odświeżyć kreację w stylu 
bezwzględnej bizneswoman Alexis.

Platformy, kolorowe kalosze i błystkotki
A co z butami zimą? Oczywiście tu również projek-
tanci mają kilka nowych pomysłów. Zimowe buty 
przyciągają oko kolorem magenty, fuksji i czerwieni. 
Ekspresyjne barwy pojawiają się w połączeniu z zam-
szowymi i lakierowanymi kozakami. Miłośniczki ele-
gancji i wyra�nowania, z kolei mogły docenić szpilki 
z perłami, cekinami i wstążkami. Do łask wracają też 
buty z kwadratowymi noskami. W latach 90-tych 
modne były buty za kostkę na grubych platformach, 
trochę w militarnym stylu – teraz ponownie pojawiły 
się na wybiegach u największych projektantów. Takie 
buty mogą być całkiem wygodne na zimową pluchę. 
Gdy leje solidny deszcze, co w polskich warunkach 
zdarza się zimą coraz częściej ratunkiem mogą okazać 
się kalosze, które teraz dostępne są w różnych paste-
lowych kolorach (np. truskawkowy czy limonkowy) 
i mogą ożywić każdą zimową stylizację.

Cała w frędzlach
Z pokazów mody na ten sezon wiemy, że frędzle 
wróciły do łask u największych projektantów 
mody (Prada, Dior, Bottega Veneta). A więc 
i każda modna pani tej jesieni może je spokojnie 
włączyć do swoich stylizacji. W sklepach znaj-
dziemy spódnice, płaszcze i topy z frędzlami, 
ale także torby przyozdobione frędzlami. Jest 
więc w czym wybierać, by być modnym.
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Pani Janino, zdradzimy naszym 
czytelnikom, że ze względów 
bezpieczeństwa naszą rozmo-
wę odbywamy przez internet 
za pomocą aplikacji Skype. Czy 
często Pani wykorzystuje takie 
video-rozmowy?
Moja jedyna córka kilkanaście 
lat temu wyjechała do Anglii i 
tam już została. Karolina ma 
dobrą pracę i męża, do Polski 
raczej nie planuje już wrócić, 

choć przyjeżdżają tu dwa razy 
do roku, na wakacje i święta. 
Niestety teraz z powodu koro-
nawirusa nie widziałyśmy się już 
prawie rok. A więc gdy chcemy 
dłużej pogadać i zobaczyć się, 
to właśnie rozmawiamy sobie z 
córką na skypie. Teraz oczywi-
ście z powodu pandemii próbuję 
wykorzystywać skype także do 
rozmów z innymi osobami, ale 
niestety wielu moich rówieśni-

ków nie ma dobrego sprzętu, 
więc różnie z tym bywa. 
Czy Pani córka nie miała nic 
przeciwko zawarciu przez Panią 
umowy renty dożywotniej z Fun-
duszem Hipotecznym DOM?
Prawdę powiedziawszy, to właś-
nie moja córka podsunęła mi to 
rozwiązanie. Karolina zauważyła, 
że w Anglii bardzo wielu senio-
rów zawiera takie umowy i dzię-
ki temu na starość mają więcej 

pieniędzy, np. na opiekunkę, wa-
kacyjny wyjazd, czy jakąś opera-
cję. Wyszukała mi w internecie 
namiary na Was i w ten sposób 
tra�łam do Funduszu. 
A  co w  Pani przypadku było 
główną motywacją do zawarcia 
umowy z Funduszem?
Dobrze wiem, że moja córka nie 
wróci już do Polski, bo ułożyła 
sobie życie w Anglii. A więc to 
mieszkanie, w którym ja miesz-
kam nie będzie jej do niczego 
potrzebne. Z kolei ja miałam 
problem zdrowotny, bo niestety 
mój problem z kolanem bardzo 
się pogorszył i pilnie potrzebowa-
łam operacji – endoprotezy stawu 
kolanowego, a niestety czas ocze-
kiwania na taki zabieg z NFZ był 
bardzo długi. Dzięki jednorazowej 
większej wypłacie, którą dostała 
z Funduszu po zawarciu umowy, 
mogłam sama s�nansować sobie 
tę operację w prywatnej klinice. 
Teraz znów mogę chodzić bez 
bólu na długie spacery! Bardzo 
się cieszę, że udało mi się to s�-
nalizować przed nadejściem ko-
ronawirusa i bez proszenia córki 
o pomoc �nansową. 

Koronawirus rzeczywiście 
wywrócił życie wielu osób do 
góry nogami, a  jak Pani żyje 
się w tych niełatwych czasach? 
Muszę panu zdradzić, że z wy-
kształcenia jestem pielęgniar-
ką i ponad 30 lat pracowałam 
w  tym zawodzie w  szpitalu. 
Kiedyś choroby zakaźne były 
codziennością, te wszystkie 
szczepienia dopiero zaczęły 
wchodzić w  latach 1950-tych 
i później zapomnieliśmy o więk-
szości tych chorób, a teraz natura 
znów nas zaskoczyła. Pojawił się 
nowy wirus i musimy na nowo 
przypomnieć sobie wszystkie za-
sady higieny, pamiętać o częstym 
myciu rąk, noszeniu maseczki, 
dystansie społecznym. Wierzę, 
że w przyszłym roku pojawi się 
dobra szczepionka i wrócimy po 
woli do normalnego życia. 
Wielu seniorów skarży się obec-
nie na samotność – czy Pani 
też bardzo ograniczyła kontakty 
społeczne?
Na pewno sama sytuacja 
z  obostrzeniami ograniczyła 
możliwość takich kontaktów, 
bo przecież wiele miejsc jest 

zamkniętych. Ale muszę zdra-
dzić, że ciągle jeszcze chodzę 
do mojego ulubionego parku, 
który jest niedaleko od domu. 
Tam mogę choć na chwilę zdjąć 
maseczkę i wziąć kilka głębokich 
oddechów świeżego powietrza. 
Naprawdę tego potrzebuję, bo 
siedzenie w czterech ścianach nie 
jest dla mnie – zawsze byłam bar-
dzo aktywną osobą. W listopa-
dzie miałam z koleżanką jechać 
do sanatorium do Kołobrzegu, 
ale niestety w  tej sytuacji nic 
z tego nie wyszło – bardzo żałuję, 
ale liczę że za rok pojedziemy!
Należy Pani do grona „inter-
netowych seniorów” – jak Pani 
wykorzystuje to medium na co 
dzień?
Tak jak wspominałam utrzymu-
ję częsty kontakt z córką przez 
internet, ale ostatnio Karolina 
pokazała mi ten cały Net�ix 
i muszę zdradzić, że kompletnie 
wpadłam. Tam jest tyle świet-
nych �lmów i seriali, a teraz gdy 
większość dnia spędzam w domu, 
to ten Net�ix wypełnia mi czas. 
A zdradzi nam Pani jakie seriale 
najbardziej Panią wciągnęły na 
Net�ixie?
Oczywiście zaczęłam od „�e 
Crown” o brytyjskiej rodzinie 
królewskiej, bo od zawsze inte-
resowałam się życiem królowej 
Elżbiety i córka opowiadała, że 
serial jest świetnie zrealizowa-
ny. Rzeczywiście bardzo mi się 
spodobał, choć ostatni sezon już 
trochę mniej. Teraz odkryłam 
bardzo wciągający polski serial 

„W głębi lasu” i muszę powiedzieć, 
że tak mnie zaciekawił, że obej-
rzałam 6 odcinków w dwa dni. 

Pani Janino, dziękujemy za miłą 
rozmowę! W
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Wywiad z panią 
Janiną (79 l.)  
z Olsztyna,  
klientką Funduszu 
Hipotecznego DOM

Dzięki jednorazowej większej 
wypłacie z Funduszu 
s�nansowałam sobie operację 
w prywatnej klinice
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CHIŃSKI OWOC Z NOWEJ ZELANDII?

Kiwi są jagodami i pochodzą z Azji, ale między-
narodową karierę zrobiły dzięki Nowozeland-
czykom, którzy zaczęli uprawiać je na szeroką 
skalę. Wcześniej znany jako agrest chiński, to 
w  Nowej Zelandii owoc ten zyskał też swoją 
obecną nazwę handlową, która pochodzi od 
miejscowego ptaka-nielota. Otóż upierzenie 
nowozelandzkiego nielota kiwi miało jakoby 
przypominać skórkę owocu. Obecnie ok. 70% 
rocznej produkcji owoców kiwi pochodzi z trzech 

krajów: Chin, Nowej Zelandii i Włoch.  W sprze-
daży najczęściej spotykamy dwie odmiany – 
najpopularniejszą zieloną z brązową skórką oraz 
odmianę “SunGold”, która ma jaśniejszą skórkę 
i złocisty, słodszy miąższ. Owoce kiwi mogą być 
długo przechowywane i przez ten czas nie tracą 
walorów odżywczych i smakowych.

BOMBA WITAMINOWO-MINERALNA

Poza witaminą C, owoce kiwi zawierają też sporo 
witaminy K (38% dziennego zapotrzebowania) 

Kiwi na zimowe infekcje
Niepozorny owoc bogaty w witaminę C

Jeden owoc kiwi pokrywa nasze średnie dzienne zapotrzebowanie na witaminę C i co ciekawe zawiera 
jej tyle, co trzy cytryny!  A zatem szczególnie jesienią i zimą, gdy powinniśmy chronić nasz organizm 
przed infekcjami regularne dostarczanie witaminy C za pośrednictwem owoców kiwi jest rekomen-
dowane osobom w wieku 60+.

oraz witaminę E (10% dziennego zapotrzebo-
wania), a także kwas foliowy. Nie brakuje w nim 
także minerałów: magnezu, fosforu, cynku, żelaza, 
a  przede wszystkim potasu. Kiwi zawiera też 
wpływającą korzystnie na wzrok luteinę oraz 
regulujący pracę układu pokarmowego błonnik. 
Owoce kiwi są niskokaloryczne, a więc świetnie 
sprawdzą się u osób z nadmierną masa ciała, 
będących na diecie. Mogą posłużyć za niskoka-
loryczną przekąskę, która z dodatkiem orzechów 
i jogurtu idealnie wpasuje się w ramy drugiego 
śniadania.

JAK WYKORZYSTAĆ KIWI W KUCHNI SENIORA?

Oczywiście owoce zawsze najlepiej spożywać 
w  ich naturalnej, nieprzetworzonej postaci. 
Jednak na dłuższą metę może to się znudzić 
– warto więc czasem dla urozmaicenia spró-
bować prostych pomysłów na nieco bardziej 
kreatywne wykorzystanie owoców kiwi.  Obok 
znajdą Państwo kilka prostych i sprawdzonych 
pomysłów na to, co można szybko przygotować 
z wykorzystaniem owoców kiwi.

ZIELONE SMOOTHIE
– szpinak lub jarmuż (około jedna szklanka listków)
– 1 banan
– 1 kiwi
– 1/2 szklanki soku jabłkowego
– łyżka soku z cytryny lub limonki

Szpinak lub listki jarmużu opłukać i  włożyć do pojemnika 
blendera, dodać obranego banana, obrane kiwi, sok jabłko-
wy i sok z limonki. Dokładnie zmiksować (ok. 2 minuty) i od 
razu podawać. 

SAŁATKA KIWI-GRUSZKA-AWOKADO
– sałata roszponka
– 1 gruszka
– 1 kiwi
– 1 awokado
– sok z cytryny
– mięta
– winegret: oliwa, sok z cytryny, miód, przyprawy

Na półmisek wyłożyć sałatę, pokrojone gruszki, obrane i po-
krojone awokado oraz obrane i pokrojone kiwi. Skropić sokiem 
z cytryny. Posypać szczypiorkiem i miętą. Polać winegretem 
z doprawić solą i pieprzem.  Dobrze wymieszać.

KOKTAJL Z DOJRZAŁYCH KIWI
– 3 miękkie owoce kiwi
– duży kubek jogurtu naturalnego
– łyżka jasnego miodu

Owoce kiwi obieramy ze skórki i umieszczamy w misce z wrząt-
kiem na 1 minutę (robimy to, by zneutralizować działanie enzymu 
aktynidyny, który w połączeniu z jogurtem może sprawić, że 
owoc kiwi nabierze gorzkawego smaku).  Następnie wyjmujemy 
kiwi i kroimy na kawałki, wrzucamy do miski i blendujemy 
wraz z jogurtem i miodem.  Po przygotowaniu koktajl należy 
wypić i nie przetrzymywać zbyt długo.
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NA DOBRE I NA ZŁE
„Ta cząstka życia należy do 
mnie!” – mówi Jola, uciekając 
po 45 latach od pełnego prze-
mocy �zycznej i  psychicznej 
małżeństwa. Wreszcie bawi się 
w  towarzystwie przyjaciółek, 
tańczy, śpiewa i niespodziewanie 
podczas lekcji bachaty poznaje 
przystojnego pana. Czy jednak 
w wieku 69 lat będzie gotowa ot-
worzyć się na pierwszą w swoim 
życiu miłość? Jola musi przede 
wszystkim zmienić własne prze-

konania i wyznawane zasady mo-
ralne. Pamiętając doświadczenia 
z rozstania swoich własnych ro-
dziców, jest ona zwolenniczką 
podejścia, że małżeństwo jest 
na dobre i na złe, choć akurat 
w jej przypadku to te złe chwile 
zawsze dominowały. Obawia się 
jednak rozwodu, podziału ma-
jątku, mściwości małżonka, ale 
też tego, że jej nowy wybranek 
może zmienić swoje nastawienie, 
gdy będą już po ślubie.

CZY MOŻNA MIEĆ DWÓCH 
MĘŻÓW?
Przez całe życie Jola robiła tyl-
ko to, czego oczekiwali od niej 
inni – mąż, dzieci, rodzina, 
ksiądz... Jako matka sześciorga 
dzieci i żona porywczego męża 
codziennie robiła nienaganny 
makijaż, wkładała kolorowe 

ubrania i  udawała, że wszyst-
ko jest w porządku. Z pozoru 
wygląda na spełnioną i zadbaną 
kobietę, ale tylko nieliczni znają 
prawdę o jej trudnym małżeń-
stwie i potrzebie miłości. 

Przełomem jest poznanie Wojtka, 
który traktuje ją jak królową, jest 
ciepły i troskliwy. Przez pewien 
czas Jola prowadzi więc podwój-
ne życie. Sprzyja temu fakt, że jej 
mąż i rodzina mieszkają na stałe 
we Włoszech, a ona dużo czasu 
spędza w Polsce. Podczas tych 
pobytów w Polsce spotyka się 
z zakochanym w niej Wojtkiem, 
ukrywając nowy związek przed 
obojętnym mężem mieszkają-
cym we Włoszech. Jednak pew-
nego dnia coś w niej pęka – Jola 
odnajduje w sobie siłę, aby odejść 
od męża i zacząć żyć pełnią ży-

za najlepszą reżyserię na Festi-
walu Filmów Dokumentalnych 
DOKer w Moskwie.

PREMIERA TELEWIZYJNA 
I INTERNETOWA
Premiera �lmu dokumentalnego 
Lekcja miłości w HBO i HBO GO 
odbyła się 4 października 2020 r. 
Przy okazji, przypominamy, że 
HBO GO to jeden z  popular-
nych serwisów VOD dostępnych 
w języku polskim. Serwisy VOD 
umożliwiają swobodne ogląda-
nie najlepszych �lmów i seriali 
w internecie w ramach wykupio-
nego miesięcznego abonamentu.

cia. Nawet jej dzieci popierają 
decyzję, by zostawiła ich ojca. 
Spotyka się z  przyjaciółkami, 
tańczy w kawiarni, pisze wier-
sze i piosenki. Śpiewa o miłości 

– uczuciu, o którym zawsze ma-
rzyła, ale nigdy go nie zaznała. 
Czy będzie umiała otworzyć 
się na miłość, po raz pierwszy 
w swoim życiu? Zwłaszcza, gdy 
dowiaduje się, że ma mniej czasu, 
niż przypuszczała…

Reżyserkami �lmu dokumen-
talnego Lekcja miłości są Kasia 
Mateja i Małgorzata Goliszew-
ska, która wraz z Anną Stylińską 
stworzyła scenariusz produkcji. 
Autorki �lmu, podobnie jak ich 
bohaterka, pochodzą ze Szcze-
cina i  właśnie w  tym mieście 
zrealizowano dużą część zdjęć, 
które rozciągnęły się na okres aż 
4 lat! Lekcja miłości to nie tylko 
poruszająca historia, ale i prze-
piękne, dopracowane zdjęcia, 
które spokojnie mogłyby pojawić 
się w rasowej fabule. Dzięki tym 
dopieszczonym kadrom, dobre-

mu oświetleniu i atrakcyjnym 
lokacjom zdjęciowym świat bo-
haterów �lmu wydaje się dużo 
piękniejszy niż stereotypowa 
wizja życia polskich seniorów. 

FESTIWALOWE SUKCESY 
LEKCJI MIŁOŚCI
Lekcja miłości pierwszy raz 
została zaprezentowana na 
prestiżowym festiwalu IDFA 
2019 w Amsterdamie w ramach 
konkurs First Appearance. Nie-
dawno brała także udział w Kon-
kursie Głównym tegorocznego 
festiwalu Millennium Docs 
Against Gravity i zdobyła nagro-
dę Miesięcznika 

„Zwierciadło” dla 
Najlepszego Fil-
mu o  Tematyce 
Psychologicznej, 
oraz Grand Prix 
Dolnego Śląska. 
W  końcu sierp-
nia Kasia Mateja 
i  Małgorzata Go-
liszewska otrzyma-
ły również nagrodę 

Lekcja miłości to najnowszy polski �lm dokumentalny HBO Europe 
opowiadający o odwadze, miłości i pasji. Barwną bohaterką �lmu 
jest Jola – kobieta, która po 45 latach małżeństwa znajduje w 
sobie siłę, żeby odejść od toksycznego męża, zacząć życie od nowa 
i cieszyć się każdą jego chwilą. Telewizyjna premiera dokumentu 
Lekcja miłości miała miejsce 4 października 2020 r. w stacji HBO. 
Film ten dostępny jest również w internecie za pośrednictwem 
serwisu HBO GO (https://hbogo.pl/).

Polecamy:  
dokument Lekcja miłości
Czy po 45 latach nieudanego małżeństwa 
można jeszcze zacząć wszystko od nowa?
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Przepis z tradycją

Sernik wiedeński

Przygotowanie:
Jajka oraz twaróg wyjmij wcześniej z lodówki, by osiągnęły temperaturę pokojową. Kostkę masła roztop 
np. w kąpieli wodnej i odstaw do przestudzenia. Do miski ze zmielonym (3x) twarogiem dodaj łyżkę mąki 
pszennej, łyżkę skrobi ziemniaczanej, kilka kropel aromatu waniliowego. Dodaj też roztopione i prze-
studzone masło. Masę serową bardzo dobrze wymieszaj lub użyj miksera ustawionego na niskie obroty. 

Do drugiej miski wbij całe jajka. Wsyp też niepełną szklankę cukru pudru lub ksylitolu. Jajka z cukrem 
należy ubijać na najwyższych obrotach przez minimum 4 minuty – powinny widocznie urosnąć. Na 
koniec pozostaje nam połączenie kremu jajecznego z masą serową. Do miski z serem stopniowo dodawaj 
krem jajeczny, mieszając całość. Dno tortownicy wyłóż papierem i zapnij obręcz, boki wysmaruj masłem 
lub margaryną. Masę serową przełóż ostrożnie do tak przygotowanej  tortownicy. Sernik wiedeński 
wstawiamy na środkową półkę piekarnika rozgrzanego do temperatury 150° C (opcja pieczenia: góra/
dół) i pieczemy równo 100 minut. Po upieczeniu nie otwieraj piekarnika przez około godzinę. Sernik 
opadnie tylko nieznacznie. Smacznego!

Ten król serników uwodzi swoją prostotą, idealnie puszystą konsystencją i smakiem, który perfekcyjnie 
komponuje się z czarną aromatyczną kawą. Zawsze sprawdzi się jako wykwintny świąteczny deser lub 
gwiazda podwieczorku!

Składniki:

• 1 kg dobrej jakości tłustego twarogu (może  
też być gotowy zmielony ser z wiaderka)

• kostka masła – 200 g
• 8 jajek
• łyżka mąki pszennej tortowej

• łyżka skrobi ziemniaczanej lub łyżka mąki 
ziemniaczanej

• niepełna szklanka drobnego  
cukru pudru (200 g) lub ksylitolu

• 4 krople ekstraktu waniliowego




