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Sezon zimowy w Polsce ozna-
cza zawsze powrót smogu. 

W  tym roku może być gorzej 
niż zwykle z  powodu proble-
mów z węglem i wysokich cen. 
Warto więc zadbać, by chociaż 
we własnym domu oddychać 
czystym powietrzem – dlatego 
podpowiadamy, z jakich roślin 
doniczkowych można skompo-
nować domową „oczyszczalnię 
powietrza”. Kontynuując nasz 
cykl „Zwiedzamy europejskie 

stolice” w tym numerze zapra-
szamy Państwa na wycieczkę do 
Rzymu i doradzamy, jak zapla-
nować podróż do włoskiej stolicy 
i co warto tam zobaczyć? Zima 
to także okres, gdy do kin trafia-
ją najciekawsze filmy, więc wy-
braliśmy dla Państwa kilka pre-
mier, na które warto się wybrać. 
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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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Spotkania świąteczne powracają 
po pandemii

Po 2-letniej przerwie spowodowanej pan-
demią koronawirusa, Fundusz Hipoteczny 
DOM powraca do tradycji świątecznych 
spotkań z naszymi Klientami, które zawsze 
spotykały się z tak pozytywnym odze-
wem. W tym roku zaplanowaliśmy takie 
spotkania na pierwszą połowę grudnia 
w sześciu miastach – Warszawie, Gdańsku, 
Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Krako-
wie – w których nasza instytucja posiada 
najwięcej Klientów. 

Spotkania odbędą się w lokalnych restau-
racjach, gdzie Seniorzy w towarzystwie 
pracowników Funduszu będą mogli 
porozmawiać przy tradycyjnych świątecz-
nych potrawach oraz odebrać świąteczny 
upominek, w którym znajdą m.in. nasz 
Kalendarz na 2023 rok.
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Co nowego w Funduszu?
Fundusz ponownie w prestiżowym segmencie  
NC Focus
W październiku napłynęła do nas dobra wiadomość od Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który ponownie 
zakwalifikował Fundusz Hipoteczny DOM S.A. do segmentu 
NC Focus, czyli grupy pozytywnie wyróżniających się spółek 
na rynku NewConnect. 
W segmencie NC Focus znajdują się spółki o najlepszej kondycji 
finansowej oraz spełniające wysokie kryteria wypełniania obo-
wiązków informacyjnych wynikających z obecności na giełdzie. 
Systematyczna obecność Funduszu w NC Focus potwierdza 
naszą konsekwencję w rozwoju, wysoką jakość raportowania 
naszej działalności, a dla Klientów jest to niezależna ocena 
naszej kondycji finansowej. 
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Gorzej, jeśli włosy zaczynają wypadać „garścia-
mi”, a sytuacja nie mija. Kiedy podczas czesania 
czy mycia zaczyna się tracić niepokojąco duże 
ilości włosów, może to oznaczać, że ma się już 
do czynienia z  łysieniem. Co powinno zrobić 
się w takiej sytuacji? Jakie mogą być przyczyny 
problemu? Jak dbać o włosy i przeciwdziałać ich 
nadmiernej utracie? To wszystko tłumaczy lek. 

Człowiek ma na głowie przeciętnie 100-150 tys. włosów, a dziennie traci ich ok. 50-100. Jest to proces całkowicie 
normalny i nie powinien być powodem do niepokoju. Oczywiście, pod wpływem różnych czynników, takich jak wyższy 
poziom stresu, przemęczenie czy niedobór witamin i minerałów w diecie, włosów może wypadać więcej, a ich faktura 
zmieniać się na niekorzyść (włosy stają się wyraźnie cieńsze, słabsze czy łamliwe). Może to być jednak sytuacja jedynie 
okresowa, którą stosunkowo łatwo opanować poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian, np. w diecie czy trybie życia.

Anna Bachleda-Curuś, dermatolog krakowskiej 
kliniki SCM estetic.

Przyczyny osłabienia i wypadania włosów

Przyczyny dolegliwości mogą być bardzo 
zróżnicowane, począwszy od błahych i możliwych 
do prostego wyeliminowania w  warunkach 

Dlaczego tracimy włosy 
i jak temu przeciwdziałać?



 www.funduszhipoteczny.pl  |  infolinia: 801 005 801

5

domowych, na różnego typu problemach 
zdrowotnych skończywszy. Na wstępie wraz 
z  pacjentem przychodzącym z  tym problemem 
do gabinetu zawsze wspólnie przyglądamy się 
stosowanym przez niego zabiegom pielęgnacyjnym 

– tłumaczy specjalistka SCM estetic. Częste 
poddawanie włosów działaniu wysokich temperatur 
przy użyciu różnego rodzaju urządzeń, koloryzacja, 
trwała ondulacja, nadmierne stosowanie silnych 
kosmetyków stylizacyjnych, zbyt ciasne związywanie 
lub upinanie włosów, a z drugiej strony także zbyt 
rzadkie mycie czy wręcz celowe „przetłuszczanie” 
z  pewnością im nie służy. Duże znaczenie ma 
również styl życia pacjenta, jak i tzw. „czynniki 
środowiskowe”, by wymienić choćby wzmożony stres, 
zbyt intensywny wysiłek fizyczny lub intelektualny, 
niewłaściwą dietę czy palenie papierosów – choć 
lista jest oczywiście znacznie dłuższa – wylicza 
dermatolog.

Wiele osób zauważa również, że problem wypadania 
włosów nasila się sezonowo, zwłaszcza jesienią 
czy wiosną. Może być to związane z zachwianiem 
równowagi hormonalnej w  organizmie czy 
też niedoborami składników odżywczych. 
Odrębną kwestią jest też stan zdrowia pacjenta 
i dolegliwości, których jednym z objawów może 
być właśnie wypadanie włosów. Zaburzenia pracy 
tarczycy, choroby skóry głowy, a u kobiet zmiany 
hormonalne związane z ciążą czy menopauzą – to 
tylko niektóre z kolejnych możliwych przyczyn 
problemu.

Warto wiedzieć, że nadmierne wypadanie włosów 
może być też skutkiem ubocznym stosowania 
niektórych leków (tzw. łysienie polekowe, np. 
na skutek stosowanej chemioterapii, jest tylko 
jednym z wielu możliwych przypadków).

Genetyka i przyczyny chorobowe

W  tym miejscu wspomnieć trzeba również 
o ogromnym wpływie uwarunkowań genetycznych, 
które także mogą być odpowiedzialne za nadmierne 
wypadanie włosów. Genetyka jest podłożem 
przede wszystkim łysienia androgenowego – 
choroby występującej zdecydowanie najczęściej 

zwłaszcza u mężczyzn. Właśnie z tego powodu 
bywa ona określana mianem łysienia typu męskiego. 
Proces nadmiernego wypadania włosów często 
rozpoczyna się w tym przypadku już we wczesnej 
młodości, początkowo w okolicy czołowo-skroniowej. 
U kobiet z tego typu łysieniem mamy do czynienia 
najczęściej na skutek braku równowagi hormonalnej 

– androgenowo-estrogenowej, występującej np. przy 
PCOS – tłumaczy specjalistka SCM estetic.
Z kolei łysienie plackowate jest przewlekłą chorobą 
zapalną o podłożu immunologicznym. Cechami 
charakterystycznymi jest w tym przypadku wystę-
powanie okrągłych lub owalnych ognisk wyłysienia 
na skórze głowy, a także utrata włosów na wszyst-
kich owłosionych obszarach (brwi, rzęsy, okolice 
pachwowe czy narządów płciowych). Występuje 
zarówno u mężczyzn i kobiet, a pierwsze objawy 
mogą pojawiać się już u dzieci. Do możliwych 
przyczyn zaliczamy czynniki immunologiczne, 
genetyczne i psychosomatyczne (np. długotrwały 
stres czy traumatyczne przeżycia).

Charakterystyczne dla kobiet jest natomiast łysienie 
telogenowe charakteryzujące się uogólnionym, 
rozproszonym i zwiększonym wypadaniem wło-
sów na całej głowie. Jest to przypadłość związana 
z zaburzeniem cyklu życia włosa. Wśród przyczyn 
wymienia się m.in. długotrwały stres, niedobory 
składników odżywczych w diecie, wahania hor-
monalne (po ciąży, po odstawieniu doustnej an-
tykoncepcji czy w chorobach tarczycy). Czynniki 
te z  reguły się kumulują, a wypadanie włosów 
następuje po kilku miesiącach od ich wystąpienia.

Włosy a COVID-19

Do większej niż zwykle utraty włosów może 
przyczyniać się również przebycie infekcji 
COVID-19. W  takim przypadku włosy mogą 
zacząć wypadać kilka miesięcy po przebytej 
chorobie, która powoduje, że większa niż zazwyczaj 
liczba włosów wchodzi w tzw. fazę telogenową 
(spoczynku). Oczywiście, rozsądna i  przede 
wszystkim właściwie dobrana suplementacja 
może pomóc w  regeneracji, jednak zawsze 
powinno się wybierać preparaty o możliwie jak 
najprostszym składzie. Dobrą decyzją zawsze 
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będzie skonsultowanie się w  tej kwestii ze 
specjalistą, w szczególności w przypadku osób, 
które uskarżają się na jakiekolwiek inne problemy 
zdrowotne. Może również zajść konieczność 
poddania się badaniom laboratoryjnym.

Na szczęście, specjaliści uspokajają. Dotychczas 
nie spotkałam się ani z przypadkiem całkowitej 
utraty włosów w  związku z  przebytą infekcją, 
ani też z  sytuacją zupełnego braku rezultatów 
leczenia – mówi lek. Anna Bachleda-Curuś – Jak 
wiadomo, w sytuacji pojawienia się każdej nowej 
jednostki chorobowej, wszelkie wnioski powinno się 
formułować ostrożnie i z pewną dozą sceptycyzmu. 
Jednak jak do tej pory, na podstawie kuracji 
wdrożonych wśród moich pacjentów, mogę stwierdzić, 
iż leczenie wypadania włosów po przebytej infekcji 
COVID-19 przebiega w sposób skuteczny i przynosi 
pomyślne, obiecujące rezultaty.

Stany fizjologiczne

Do nadmiernego wypadania włosów przyczyniać 
się mogą także różne stany fizjologiczne, takie jak 
przebyta ciąża, zaburzenia odżywiania, choroba, 
osłabienie czy stres. To wszystko czynniki mogące 
przyczyniać się do nadmiernego wypadania włosów 
i negatywnie wpływające na ich kondycję. W takich 
przypadkach warto zwrócić szczególną uwagę na 
dietę, w razie potrzeby wdrażając odpowiednią 
suplementację. Niezwykle ważne dla mocnych 
i zdrowych włosów są składniki mineralne, takie 
jak żelazo, miedź, cynk, krzem oraz witaminy 
z grupy B, a także A i E.

Specjaliście przestrzegają jednak, że nigdy nie 
powinno się wdrażać tego typu suplementacji „na 
własną rękę”. Dlaczego? W przyjmowaniu tego typu 
preparatów nie może być miejsca na jakąkolwiek 
przypadkowość – tłumaczy lek. Anna Bachleda-

-Curuś z SCM estetic. Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa i pełnej efektywności, z jednej strony powinno 
się dobierać taką kurację do indywidualnych potrzeb 
jednostki, zwracając uwagę na jej płeć, wiek oraz 
potrzeby, a z drugiej – konieczne jest posiadanie 
specjalistycznej wiedzy (np. co do tego, w jakich 
ilościach i przez jaki okres czasu powinno się za-
żywać dany lek czy suplement).

Domowe sposoby

Okazuje się, że istnieje całkiem sporo sposobów 
na to, żeby zadbać o włosy nawet w warunkach 
domowych. Pierwszym z nich jest dobór odpowied-
nich kosmetyków pielęgnacyjnych. W większości 
przypadków korzystne jest stosowanie raz w ty-
godniu peelingów skóry głowy, które skutecznie 
oczyszczają skórę ze zrogowaciałego naskórka, 
drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń, powo-
dujących osłabienie mieszków włosowych.

Przyjmuje się również, że odpowiednia często-
tliwość mycia włosów to co 2-3 dzień, choć jest 
to oczywiście kwestią mocno indywidualną. Po 
umyciu zalecane jest delikatne wycieranie włosów, 
np. przy użyciu ręczników papierowych (zwłasz-
cza, jeśli stwierdzona jest choroba skóry głowy 
o etiologii infekcyjnej, np. grzybica), ewentualnie 
ręcznikiem (najlepiej miękkim) przeznaczonym 
wyłącznie do tego celu. Kosmetyki utrwalające 
fryzury, jak i suche szampony, stosować należy 
tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne. 

Jeśli jednak wypadanie włosów jest znaczące, 
warto wówczas zaczerpnąć opinii dermatologa 
lub kosmetologa, a więc specjalisty zajmującego 
się problemami dotyczącymi skóry głowy i dole-
gliwościami związanymi z włosami w praktyce.

Ścieżka terapeutyczna

Dostępnych metod gabinetowych leczenia 
wypadania włosów jest obecnie bardzo wiele. 
Metodą pierwszego wyboru jest zazwyczaj leczenie 
miejscowe (regularne wcieranie w skórę głowy 
określonych preparatów), przy jednoczesnym 
stosowaniu dedykowanej suplementacji bądź 
leków przyjmowanych doustnie.

Obok farmakoterapii, w  leczeniu wypadania 
włosów z  powodzeniem wykorzystuje się też 
zabiegi dermatologii regeneracyjnej, takie jak: 
mezoterapia igłowa, zabiegi z wykorzystaniem 
osocza bogatopłytkowego, fibryny, aminokwasów 
czy laseroterapii. Jeśli chodzi o tę ostatnią, warto 
zwrócić szczególną uwagę na laser Fotona, łączą-
cy w sobie dwie długości fal Er:YAG i Nd:YAG. 
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Zastosowanie zabiegu z  wykorzystaniem tego 
urządzenia jest najbardziej skuteczne w  przy-
padku leczenia łysienia androgenowego, a  jest 
w stanie przywrócić nawet 75% wcześniejszej gę-
stości włosów. Jakim sposobem? Zabieg wywołuje 
w skórze efekt termiczny, równomiernie podgrze-
wając jej głębsze warstwy do 65 stopni Celsjusza, 
bez naruszania ciągłości naskórka. Daje to aż trzy 
korzyści, w postaci zwiększonego dopływu krwi 
do „uśpionych” mieszków włosowych, uwolnienia 
czynników wzrostu, a następie szybszej regeneracji 
i wzrastania mieszków włosowych osłabionych przez 
androgeny – tłumaczy lek. Anna Bachleda-Curuś.

Z kolei kosmetologia oferuje m.in. karboksyterapię, 
profesjonalne zabiegi oczyszczajcie i regenerujące, 
jak np. botox na włosy (czego nie należy mylić 
z wykorzystaniem toksyny botulinowej w medy-
cynie estetycznej w celu niwelowania zmarszczek 
czy leczenia nadpotliwości i migreny).

Protokół terapii wypadania włosów komponuje się 
zawsze indywidualnie, jednak na podstawie moich 
doświadczeń mogę wysnuć wniosek, że zabiegiem, 
który przynosi bardzo dobre (o ile nie najlepsze) 
rezultaty jest osocze bogatopłytkowe – tłumaczy 
specjalistka SCM estetic.

Decydując się na określony zabieg, zawsze po-
winniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że 
nie istnieje jedna skuteczna metoda przynosząca 
spodziewane i zadawalające efekty w takim samym 
stopniu u wszystkich pacjentów. Są to kwestie 
bardzo indywidualne.

Czy problem jest odwracalny?

Niektóre przypadki nadmiernej utraty włosów, 
jak choćby łysienie plackowate czy telogenowe, 
są odwracalne. W zależności od przyczyny warto 
jednak prowadzić terapię podtrzymującą, a także 
działać wielotorowo. Niestety, według dostępnej 
wiedzy, u osoby, która przez całe życie borykała się 
z cienkimi i słabymi włosami, nie ma możliwości, 
aby całkowicie i drastycznie zmienić ich strukturę 
i gęstość.

Specjaliści podkreślają, że bez względu na przy-
czynę i rodzaj łysienia, najlepsze rezultaty terapii 
osiągnąć można zawsze poprzez łączenie kilku 
różnych metod, takich jak: leczenie, suplementa-
cja i pielęgnacja, z ewentualnym sięgnięciem po 
zabiegi wykorzystujące osocze bogatopłytkowe 
i laseroterapię.
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Niewidzialne zanieczyszczenia 
domowego powietrza

Choć gołym okiem tego nie widać, to na 
co dzień funkcjonujemy we wnętrzach 
pełnych niekorzystnych dla zdrowia 
związków i zanieczyszczeń. W powietrzu, 

które otacza nas w naszych mieszkaniach, 
domach i  biurach można znaleźć takie 
zanieczyszczenia, jak np. formaldehyd 
(używany w  produkcji papierowych 
toreb, serwetek, ręczników papierowych), 
benzen (może pochodzić z plastikowych 
opakowań, detergentów, klejów, farb czy 

dymu papierosowego) czy trójchloroetylen 
(obecny m.in. w farbach, lakierach i tuszach 
drukarskich).

Na szczęście istnieją zdrowe rośliny 
doniczkowe, które mają właściwości 
filtrujące i  mogą bardzo skutecznie 

Zdrowe rośliny 
doniczkowe
Skomponuj z nich domową oczyszczalnię powietrza!

Domowe rośliny i kwiaty doniczkowe to nie tylko element wystroju wnętrza, ale również ważny czynnik poprawiający 
jakość powietrza i nasze samopoczucie.  Warto zadbać, by w naszym domu na każde 10 metrów kwadratowych przypadała 
przynajmniej jedna roślina zielona. Czyste i dobrze nawilżone powietrze jest niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia, 
a teraz gdy większość czasu spędzamy „zamknięci” w naszych domach – ze względu na porę rok – tym bardziej należy 
pomyśleć o wyborze zdrowych roślin doniczkowych do naszego otoczenia
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oczyścić wdychane przez nas powietrza 
z wspomnianych wyżej zanieczyszczeń. Jak 
może pamiętają Państwo z lekcji biologii, 
rośliny absorbują dwutlenek węgla 
z powietrza, oddając w zamian tlen. Jednak 
nocą sytuacja się odwraca. Dlatego wiele 
osób mylnie sądzi, że trzymanie roślin 
w sypialni nie jest wskazane.  Tymczasem 
badania wykazują, że niektóre rośliny 
doniczkowe, pobierając dwutlenek węgla 
i wydzielając tlen, odfiltrowują trucizny 
i  inne zanieczyszczenia z  powietrza, 
stwarzając w  pomieszczeniu zdrowszą 
atmosferę. Inne zaś to doskonałe kwiaty 
nawilżające powietrze, a to odpowiednia 
wilgotność powietrza jest również bardzo 
ważna dla zdrowego snu. Są też i takie 
rośliny, które również nocą potrafią 
produkować tlen. Poniżej prezentujemy 
kilka propozycji domowych roślin, które 
nie tylko przyozdobią nasze wnętrza, ale 
spełnią także rolę „domowej oczyszczalni 
powietrza”.

Fikus Benjamina, zwany też 
figowcem
Pochodzący z południowej Azji popularny 
Benjaminek doskonale radzi sobie 
z  oczyszczaniem powietrza z  takich 
substancji szkodliwych, jak formaldehyd, 
tlenek węgla, czy też trichloroetan. 
Pamiętajmy tylko, że figowiec ma 
trujące liście, dlatego należy trzymać 
go z  daleka od dzieci. Przy pielęgnacji 
figowca warto pamiętać, że jest to roślina, 
która czuje się najlepiej w rozproszonym 
świetle. Nie będzie więc dobrze rosła na 
nasłonecznionym stanowisku. Dobrze 
rozwijają się w wilgotnym pomieszczeniu, 
od czasu do czasu można zafundować mu 
prysznic. Ważne też by go regularnie 
nawozić.  Figowce należy podlewać rzadko, 
ale obficie. Różnorodność gatunków 
figowca sprawia, że możemy wybrać taką 
odmianę, która najlepiej będzie pasowała 
do naszego wnętrza, a  jednocześnie 
mieć pewność, że fikus odwdzięczy się 

oczyszczaniem powietrza, aby żyło nam 
się zdrowiej.

Paproć bostońska, czyli 
Nefrolepis Bostoniensis
Paproć bostońska to z  pewnością 
jedna z  najpopularniejszych paproci, 
którą wyróżniają soczysto zielone 
liście.  Nadaje się do miejsc cienistych 

o umiarkowanej temperaturze. Generalnie 
wszystkie gatunki paproci uznawane 
są za bardzo przychylne człowiekowi. 
Jonizują powietrze ujemnie, co sprzyja 
tworzeniu się wokół nas właściwego 
mikroklimatu.  Dodatkowo neutralizują 
też promieniowanie emitowane przez 
komputer i  telewizor. Łatwiej się więc 
regenerujemy oraz wzmacniamy swoje 
biopole. Paprocie to zdrowe rośliny 
doniczkowe do sypialni, bo wydzielają 
dużo tlenu, a obficie podlewane zwiększają 
wilgotność powietrza. Przeciwdziałają 
w ten sposób podrażnieniom oczu, nosa, 
gardła oraz niedomaganiom układu 
oddechowego. W mieszkaniach paprocie 
dobrze rosną w miejscach widnych, ale 

osłoniętych przed bezpośrednim słońcem. 
Źle natomiast czują się na południowym 
oknie, gdyż ich delikatne liście są bardzo 
wrażliwe na poparzenia. Nie będą też 
rosły w  pomieszczeniach bez dostępu 
światła dziennego. Paprocie wymagają 
też przepuszczalnego, żyznego podłoża 
o lekko kwaśnym odczynie pH, dlatego 
najlepsza jest dla nich ziemia kompostowa 
ze znacznym udziałem torfu i próchnicy. 

Nefrolepis podlewamy regularnie – 
latem 2-3 razy w tygodniu, zimą zwykle 
wystarczy raz w tygodniu.

Skrzydłokwiat
Wdzięczny i  elegancki skrzydłokwiat 
wydziela dużo wilgoci, świetnie więc 
sprawdzi się w  suchych mieszkaniach. 
Jest też prawdziwą zieloną oczyszczalnią 
powietrza – to bardzo zdrowa roślina 
doniczkowa do sypialni. Pochłania: 
alkohole, aceton, benzen, formaldehyd, 
ksylen i toulen. Skrzydłokwiat pochodzi 
z  Ameryki Środkowej i  Południowej 
i  występuje w  wielu odmianach, które 
potrafią znacznie się różnić pod względem 
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osiąganych rozmiarów.  W  momencie 
kwitnienia na wzniesionych pędach 
ponad liśćmi pojawiają się białe kwiaty 
o  delikatnym zapachu, kształtem 
przypominające skrzydła. W  rankingu 
przyjaznych dla człowieka roślin zajmuje 
bardzo wysoką pozycję. Skrzydłokwiat 
jest łatwy w  uprawie. Lubi miejsce 
umiarkowanie słoneczne i  przez cały 
rok stałą temperaturę ok. 20° C. Trzeba 
go regularnie podlewać, zwłaszcza 
w  okresie wzrostu i  kwitnienia. Gdy 
w  mieszkaniu jest gorąco, dobrze go 
zraszać letnią wodą. Ze względu na jego 
zdolności oczyszczania powietrza warto 
go postawić w pomieszczeniu, w którym 
spędzasz najwięcej czasu, np. w salonie 
lub sypialni.

Palma bambusowa
Palma ta pochodzi z Meksyku lub Afryki 
(np. popularna odmiana z Madagaskaru) 
i  już od XIX wieku była lubianą ozdobą 
mieszczańskich salonów. Wyróżnia ją 
cienki pień i soczyście zielone, pierzaste 
liście. Oczyszcza powietrze z  takich 
substancji szkodliwych, jak benzen, 
ksylen, chloroform, a  także tlenku 
węgla. Palmy sprzyjają także nawilżeniu 
powietrza, a nie tylko usuwaniu substancji 
chemicznych. Palma dobrze sprawdzi 
się w sypialniach i pokojach dziennych. 
Roślina ta jest długowieczna, może 
przetrwać w  mieszkaniu ponad 5 lat. 
Rośnie powoli i jest dość łatwa w hodowli. 
Znosi cień, więc w  pokoju może stać 
w miejscu ciemniejszym, z dala od okna, 
choć szybciej będzie rosła na stanowisku 
nasłonecznionym.

Sansewieria (wężownica) – 
zwana też językami teściowej
To najzdrowsza roślina doniczkowa do 
sypialni. Nocą wytwarza tlen, w dzień zaś 
pochłania dwutlenek węgla. Oczyszcza 
też powietrze z formaldehydu, toksycznej 

substancji obecnej w dymie papierosowym, 
dywanach, a  także w  plastikach.  
Sansewieria jest wyjątkowo odporna 
i należy do kwiatów mało wymagających 
i bardzo łatwych w utrzymaniu.  A przy tym 
jest elegancka i można przy jej pomocy 
nadać wnętrzu unikalny, nowoczesny 
sznyt. Lubi miejsce słoneczne, ale da 
sobie radę także w półcieniu. Nie trzeba 
jej też często przesadzać, może spokojnie 
rosnąć w przyciasnej doniczce.  Wężownicę 
podlewamy bardzo oszczędnie, ponieważ 
bardzo nie lubi nadmiaru wody.  Latem 
nawadniamy ją raz na tydzień, a  zimą 
podlewanie możemy jeszcze bardziej 
ograniczyć, np. co 3-4 tygodnie. Wodę 
nalewamy tylko do podstawki.  W Polsce 
można już znaleźć bardzo wiele odmian 
wężownicy.  Jedne posiadają grube, 
proste, intensywnie zielone liście, inne 
są cętkowane lub zabarwione na brzegach 
na żółty kolor. W zależności od odmiany 
liście mogą być płaskie lub cylindryczne.

Wszechstronny Aloes
Aloes to roślina, która nie tylko ma 
korzystny wpływ dla naszej skóry. Działa 

on także niczym filtr powietrza, usuwając 
takie szkodliwe składniki jak formaldehyd 
i benzen. Aloes sprawdzi się dodatkowo 
na miejscach nasłonecznionych, a więc 
możemy ustawić go na parapecie 
południowego okna. Liście aloesu 
zawierają w sobie między innymi kwas 
foliowy, przeciwutleniacze, beta karoten, 
aminokwasy i sole mineralne. Często jest 
składnikiem leków i kremów do pielęgnacji 
skóry. W warunkach domowych możemy 
wykorzystać aloes jako środek na oparzenia, 
ukąszenia owadów, a także na stłuczenia, 
co sprawia, że nie tylko oczyszcza nasze 
mieszkania z  szkodliwych substancji, 
ale także działa niczym opatrunek na 
uszkodzoną skórę. Jest sukulentem 
o bogatych właściwościach leczniczych. 
Filtruje powietrze z zanieczyszczeń, a nocą 
wytwarza tlen, pochłaniając dwutlenek 
węgla. Aloes to także doskonała roślina 
nawilżająca powietrze. Tworzy liście grube 
i mięsiste. Preferuje stanowisko słoneczne 
i wysoką temperaturę pokojową, którą 
jednak na okres zimowego spoczynku 
trzeba obniżyć do około 10°C. Podlewamy 
go oszczędnie, nigdy bezpośrednio na liście. 
Dobrze reaguje na nawóz bogaty w potas.
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Jak dostać się z Polski do Rzymu?

Odległość dzieląca Polskę i  stolicę Włoch jest 
duża – z Warszawy do Rzymu trzeba pokonać 
około 1800 km, co przekłada się na około 20 
godzin jazdy samochodem. Z tego powodu nie 
rekomendujemy Państwu tego środka transportu. 

Rzym – stolica  i największe miasto Włoch – to metropolia licząca obecnie prawie 3 miliony mieszkańców, która od 
zawsze przyciąga turystów swoją długą historią.  Położony na siedmiu wzgórzach – od starożytności znany jest jako 
Wieczne Miasto (łac. Roma Aeterna) – według jednej z legend założony został w roku 753 p.n.e. przez Romulusa, 
jednego z braci bliźniaków wykarmionych przez wilczycę. To od imienia Romulusa, który został pierwszym jego królem, 
pochodzi nazwa miasta.

Najszybciej i  najwygodniej dostaniemy się do 
Wiecznego Miasta samolotem i to z wielu miast 
w Polsce. Oczywiście nasz narodowy przewoźnik 
LOT oferuje loty z Warszawy (lotnisko Chopina) 
na główne rzymskie lotnisko Fiumicino, ale oferta 
tanich linii lotniczych jest znacznie szersza. 

Zwiedzamy europejskie 
stolice:  RZYM
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Irlandzki Ryanair oferują przeloty na lotnisko 
Rzym Ciampino z Warszawy (Modlin), Krako-
wa, Poznania i Wrocławia. Natomiast węgierski 
przewoźnik Wizzair oferuje loty na oba rzymskie 
lotniska (Ciampino i Fiumicino) z takich lotnisk 
jak Katowice, Kraków oraz Warszawa (lotnisko 
Chopina). Biorąc pod uwagę, że najlepsze ceny 
biletów lotniczych można znaleźć, gdy podróż 
rezerwujemy z kilku miesięcznym wyprzedzeniem, 
to teraz jest znakomity moment, by zaplanować 
wiosenny wypad do Rzym. W kwietniu czy maju 
w Rzymie pogoda jest optymalna, a nie jest to 
jeszcze szczyt sezonu turystycznego.

Najpiękniejsze rzymskie widoki

Niewątpliwie największe wrażenie robi panorama 
Wiecznego Miasta, jaką można podziwiać z kopuły 
Bazyliki Św. Piotra. Niezwykle atrakcyjny widok 
na starożytne ruiny Forum Romanum rozpościera 

się ze schodów i  tarasów wschodniego krańca 
Kapitolu, gdzie dojdziemy od strony Piazza del 
Campidoglio. Zupełnie inne oblicza Rzymu 
odkryją przed nami wzgórze Janikulum (Gianicolo) 
znajdujące się w dzielnicy Zatybrze (Trastevere). 
Na szczycie tego wzgórza stoi pomnika włoskiego 

bohatera narodowego Giuseppe Garibaldiego na 
koniu, ale prawdziwą atrakcją jest niezwykły widok 
na całą lewobrzeżną część Rzymu. Atrakcyjne 
widoki z rzeką Tybr w roli głównej można także 
znaleźć w okolicy zamku Castel Sant’Angelo oraz 
z  pobliskiego przepięknego Mostu Św. Anioła, 
który został wzniesiony przez cesarza Hadriana 
już w 134 roku n.e.

Śladami starożytnego Rzymu

Pozostałości antycznej świetności Rzymu rozsiane są 
w wielu miejscach miasta, ale oczywiście największa 
ich koncentracja znajduje się w  samym sercu 
włoskiej stolicy pomiędzy wzgórzami Kapitolu, 
Palatynu i Eskwilinu. 

Zwiedzanie warto zacząć od Placu Weneckiego 
(Piazza Venezia), który jest głównym węzłem 
komunikacyjnym Rzymu. Znajdujący się przy tym 

placu, wykonany z białego marmuru Pomnik króla 
Wiktora Emanuela II wraz z Grobem Nieznanego 
Żołnierza, zajmujący część wzgórza Kapitolińskiego, 
góruje nad okolicą z racji 81 metrów wysokości 
i stanowi dobry punkt orientacyjny w terenie. Uda-
jąc się na tyły pomnika łatwo trafimy na Forum 
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Romanum oraz Palatyn, czyli społeczne, poli-
tyczne i handlowe centrum starożytnego Rzymu. 
Pozostało tam wiele ruin majestatycznych budowli, 
które tworzą niesamowitą scenerię. 

Tuż za Forum Romanum znajdziemy ikonę Rzymu, 

czyli Koloseum – dawną arenę walk gladiatorów 
i  wielkich widowisk, którą w  latach 70-80 n.e. 
wznieśli cesarze Wespazjan i  Tytus. Według 
różnych szacunków trybuny Koloseum mogły 
pomieścić nawet 50-70 tysięcy widzów, którzy 
dzięki 80 wyjściom mogli bardzo sprawnie i szybko 
opuścić amfiteatr. 

Udając się z Placu Weneckiego w przeciwnym 
kierunku do Forum Romanum natrafimy na 
jedną z najbardziej niezwykłych i zapierających 
dech w  piersiach budowli – Panteon – jeden 
z najlepiej zachowanych zabytków starożytności. 
Najprawdopodobniej była to świątynia poświęcona 
wszystkim bogom. Największe wrażenie robi 
wnętrze świątyni i jego wspaniała kopuła o średnicy 
44 metrów, pokryta kasetonami, na której środku 
znajduje się 9-metrowy otwór – tzw. oculus. 
Ten otwór to jedyne źródło naturalnego światła 
w Panteonie, przez który w dzień wpada snop 
promieni słonecznych, a w bezchmurne noce – 
blask księżyca.

Rzymskie kościoły i Watykan

Enklawą w granicach Rzymu jest najmniejsze nie-
zawisłe państwo świata, czyli Watykan leżący na 

prawym brzegu Tybru. Do żelaznych punktów 
każdej niemal wycieczki do Rzymu należy oczy-
wiście potężna Bazylika Św. Piotra oraz rozległe 
Muzea Watykańskie, ale spore wrażenie robi już 
sam Plac Świętego Piotra otoczony kolumnadą, 
z  egipskim obeliskiem po środku. Na osi pro-

wadzącej z Placu Św. Piotra 
w  kierunku rzeki znajdzie-
my jeszcze Zamek Świętego 
Anioła (Castel Sant’Angelo) 
– starożytna budowla, która 
pełniła różne funkcje. Była 
grobowcem, mauzoleum, 
więzieniem, fortecą, a obec-
nie mieści się w  niej waty-
kańskie muzeum średnio-
wiecznej broni. 

Rzym to miasto kościołów, 
jest ich ponoć blisko 80 – 
w większości bardzo starych. 

Nie sposób wymienić wszystkich, ale najważniej-
sze, które warto zobaczyć to Bazylika Św. Jana 
na Lateranie (San Giovanni in Laterano), której 
imponująca fasada oraz wnętrze utrzymane są 
w stylu barokowym. Przeciwieństwem tej świą-
tyni będzie skromny średniowieczny kościół San 
Clemente z XII wieku, kryjący w sobie dwie inne, 
znacznie starsze świątynie. Kolejna imponująca 
świątynia to bazylika Santa Maria Maggiore (Matki 
Boskiej Śnieżnej) położona niedaleko głównego 
rzymskiego dworca kolejowego Termini. 

Słynne place, fontanny, ulice… i schody 
hiszpańskie 

Jedną z zalet zwiedzania Rzymu jest niewątpliwie 
fakt, że większość atrakcji mieści się w zasięgu 
spaceru i przy dobrym rozplanowaniu nie ma 
potrzeby korzystania z  komunikacji miejskiej 
czy taksówek. Przemieszczając się pomiędzy 
poszczególnymi atrakcjami natrafimy z pewnością 
na wiele wspaniałych placów i uliczek, na które 
również warto zwrócić uwagę. 

Piazza Navona to perła baroku i powszechnie 
uważany jest za najpiękniejszy plac Rzymu. 
Eliptyczny kształt placu to pozostałość po 
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mieszczącym się w tym miejscu w starożytności 
hipodromie. Główną atrakcją placu jest malownicza 
Fontanna dei Quattro Fiumi (fontanna czterech 
rzek) z posągami symbolizującymi 4 wielkie rzeki: 
Nil, Ganges, Rio de la Platę i Dunaj. 

Kolejna atrakcja Rzymu, której nie wolno 
sobie odmówić, to słynna pochodząca z XVIII 
wieku Fontanna di Trevi, która światową sławę 
zawdzięcza scenie z filmu „La Dolce Vita” Felliniego, 
w której aktorka Anita Ekberg zażywała nocnej 
kąpieli w wodach tejże fontanny. Turyści mają 
w zwyczaju wrzucać 
do niej monety, 
licząc że to zapewni 
im rychły powrót 
do Rzymu. 

Kolejny plac bez 
którego trudno 
sobie wyobrazić 
włoską stolicę to 
Piazza di Spagna, 
którego ważnym 
elementem są tzw. 
schody hiszpańskie 

– nazwa pochodzi 
od pobliskiego 
Palazzo di Spagna, 

w  którym w  XVII wieku 
miała się mieścić ambasada 
Hiszpanii. Długie rokokowe 
w  stylu schody prowadzą do 
kościoła Trinita dei Monti, który 
mieści się na szczycie wzgórza 
Pincio, zaś u podstawy schodów 
znajdziemy kolejną przepiękną 
rzymską fontannę – Fontanna 
della Barcaccia, której kształt 
nawiązuje do kształtu na wpół 
zatopionej łodzi, przez której 
burtę przelewa się woda. 

Schodząc na dół hiszpańskimi 
schodami na dole natrafimy na 
elitarną ulicę handlową o nazwie 

Via dei Condotti – przy niej zaś znajdziemy butiki 
wszystkich największych włoskich i francuskich 
domów mody: Prada, Gucci, Armani, Dolce & 
Gabbana, Zegna, Max Mara, Bvlgari, Dior czy 
Louis Vuitton. 

Chcąc napić się dobrej włoskiej kawy lub kupić 
świeże owoce i warzywa, warto się wybrać na plac 
Campo de’ Fiori. Ten przyjemny plac pełen jest 
kawiarni i restauracji, w których można coś prze-
kąsić, a także funkcjonują tu stragany z owocami, 
warzywami, kwiatami i rybami.
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EMERYTURA TO PODSTAWA, NAJCZĘŚCIEJ 
JEDYNA

Większość seniorów, bo aż 85 proc., żyje głównie 
z emerytury, którą otrzymuje od Państwa. W tym 
obszarze przeważają emerytury pracownicze, które 
otrzymuje 91,6 proc. wszystkich osób pobierających 
świadczenia emerytalne. Niespełna 11 proc. 
respondentów wskazało pracę zarobkową jako 
źródło dochodów, które zasilają ich domowy budżet. 
Trzeba tu podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, 

mężczyźni pracują ponad dwukrotnie częściej 
(15 proc.) niż kobiety (7,1 proc.). Po drugie – praca 
zarobkowa ma częściej wymiar pracy fizycznej 
(56,3 proc.) aniżeli umysłowej. 

WIĘKSZOŚĆ EMERYTÓW ZARABIA PONIŻEJ 
2500 ZŁ MIESIĘCZNIE

Jakie są dochody polskich emerytów?  Najwięcej, 
bo blisko 19 proc. ankietowanych, biorących 

Z najnowszego raportu PolSenior, opublikowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny, wynika, 
że jedynym źródłem przychodów polskich seniorów wciąż pozostają świadczenia emerytalne – tak 
odpowiedziało 85 proc. ankietowanych.1 Co dziesiąty emeryt pracuje (10,9 proc.) i w ten sposób 
zwiększa swoje dochody, nieco ponad 8 proc. żyje z renty. Dożywocie jest źródłem dochodu zaledwie 
dla 0,3 proc. osób starszych.
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Skąd seniorzy mają pieniądze?
A raczej… skąd ich nie mają?
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udział w  badaniu PolSenior2, zadeklarowało 
dochody w przedziale 1251-1500 zł, blisko 13 proc. 
w przedziale 1501-1750 zł, a blisko 15 proc. pomiędzy 
1751 a  2000 zł. Tylko 14 proc. ankietowanych 
twierdziło, że ich dochód plasuje się w przedziale 
2001-2500 zł. Co ciekawe seniorów, którzy mają 
dochód w kwocie 3500 zł (lub więcej) jest tylko 
3,9 proc. 

– Trzeba pamiętać, że rzeczywiste potrzeby osób 
starszych mogą być różne od deklarowanych. 
Emeryci często z  konieczności redukują swoje 
potrzeby do minimum, koncentrując się tylko 
na tych najważniejszych, priorytetowych. Co 
dziesiąty emeryt biorący udział w  najnowszym 
badaniu PolSenior twierdzi, że obecne dochody 
nie pozwalają mu na jakiekolwiek większe lub 
nieplanowane wydatki. Sądzę że w rzeczywistości 
ten wskaźnik może być znacznie większy – 
mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

EMERYCI NIE MAJĄ ZBYT WIELE, 
ALE POMAGAJĄ INNYM

Okazuje się, że co trzeci senior (32,6 proc.) po-
maga finansowo rodzinie, przyjaciołom i znajo-
mym. Osoby starsze pomagają bliskim nie tylko 
finansowo. Aż 33 proc. wspiera rodzinę i przy-

jaciół w  prowadzeniu gospo-
darstwa domowego, 28,3 proc. 
pielęgnuje w chorobie lub za-
pewnia opiekę w codziennych 
sytuacjach, nieco ponad 20 proc. 
pomaga w załatwianiu spraw 
urzędowych. Co ważne, osoby 
starsze udzielają wsparcia psy-
chicznego innym w 45,1 proc. 
przypadków. 

Tymczasem emeryckie, a więc 
niewielkie budżety, muszą 
unieść podwyżki cen i usług 
(we wrześniu inflacja przekro-
czyła 17 proc.), utrzymanie sta-
rych, często niezmodernizo-
wanych domów (w ostatnich 
miesiącach ceny benzyny, opa-

łu, prądu sukcesywnie rosną) a przede wszyst-
kim leków. Z badania opinii przeprowadzone-
go przez SW Research na zlecenie Koalicji „Na 
pomoc niesamodzielnym” wynika, że budżety 
osób starszych są obciążone przede wszystkim 
wydatkami związanymi z lekami i leczeniem (tak 
twierdziło 95 proc. badanych).2  Aż 82 proc. se-
niorów deklarowało, że w ostatnich miesiącach 
nie wykupiło recepty na leki, bo nie ma pienię-
dzy. Część z nich musiałaby wybierać między 
zakupem leków a żywności. 

– Struktura demograficzna społeczeństwa zmie-
nia się, w Polsce żyje już blisko 10 mln seniorów. 
Zapewnienie odpowiednich dochodów na starość 
wydaje się coraz trudniejszym zadaniem i wymaga 
nie tylko aktywnej polityki emerytalnej, ale prze-
de wszystkim zmiany podejścia ludzi młodych do 
kształtowania swoich przyszłych, a więc emeryckich 
dochodów. Przychody do senioralnego budżetu po-
winny płynąć z różnych źródeł, a emerycki budżet 
powinien opierać się nie tylko na świadczeniach 
emerytalnych od Państwa. Jednym z elementów, 
obok IKE, IKZE, PPE może być renta dożywotnia, 
czyli pieniądze zamrożone w nieruchomości. Za 
granicą popularność tego rozwiązania jest coraz 
większa, w Polsce wciąż niewiele osób decyduje się 
na wykorzystanie swojego kapitału zamrożonego 
w nieruchomości, a szkoda – podsumowuje Robert 
Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.2  h
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NAJCIEKAWSZE 
PREMIERY KINOWE 
na sezon zimowy 2022/2023
Końcówka oraz początek roku to zawsze bardzo gorący okres w kinach – to właśnie wtedy planowane 
są premiery największych produkcji z Hollywood oraz ambitnych filmów, które mają szanse na zdobycie 
Oscarów. Warto więc pomyśleć o zaplanowaniu w tym okresie wypadu do kina ze znajomymi czy rodziną, 
a my podpowiadamy poniżej, które premiery kinowe warto wziąć pod uwagę przy wyborze filmu.

JEDNYM GŁOSEM

Od 25 listopada możemy w kinach oglądać film 
„Jednym głosem” poświęcony jednemu z najważ-
niejszych amerykańskich śledztw dziennikarskich 
ostatnich lat. 

W 2017 światem wstrząsnęła informacja o wielkim 
skandalu w Hollywood. Reporterki New York Ti-

mesa, Megan Twohey i Jodi Kantor przedstawiły 
historię, która skruszyła milczenie wokół tematu 
molestowania seksualnego przez najpotężniejszego 
producenta Hollywood – Harveya Weinsteina. 
Wykorzystywanie, szantażowanie i  tuszowanie 
przestępstw przez szefa Miramaxu i The Wein-
stein Company trwało od dziesięcioleci. Publi-
kacja NYT zapoczątkowała słynny ruch #MeToo. 
Ostatecznie Weinstein został oskarżony i skazany 
na 23 lata więzienia.

W  rolach dziennikarek zobaczymy: nomino-
waną dwukrotnie do Oscara®, Carey Mulligan 
(„Obiecująca. Moda. Kobieta”) oraz Zoe Kazan, 
nominowaną do Emmy za rolę w serialu „Olive 
Kitteridge”.

AVATAR: ISTOTA WODY

Jest to z pewnością jedna z najbardziej wyczeki-
wanych premier roku – „Avatar: Istota wody” to 
sequel nagrodzonej trzema Oscarami superpro-
dukcji Jamesa Camerona „Avatar” z 2009 roku. 

„Avatar” okazał się prawdziwym fenomenem i zre-
wolucjonizowała kino, bo rozpoczął modę na 
filmy 3D i pokazał rozwiązania pozwalające na 
realizacje produkcji w tej technologii. 

Polska premiera „Avatar: Istota wody” zapowiadana 
jest na 16 grudnia 2022 roku. Budżet tego filmu 
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osiągnął astronomiczną 
kwotę 250 milionów do-
larów, a w obsadzie znaleźli 
się m.in. Sigourney Weaver, 
Kate Winslet, Zoe Saldana, 
Sam Worthington, Gio-
vanni Ribisi i Edie Falco. 

Akcja filmu „Avatar: Istota 
wody” rozgrywa się ponad 
dziesięć lat po wydarze-
niach z  pierwszej części. 
To opowieść o  rodzinie 
Jake’a  i  Neytiri oraz ich 
staraniach, by zapewnić 
bezpieczeństwo sobie 
i swoim dzieciom, mimo 
tragedii, których wspólnie 

doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby 
przeżyć.

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

23 grudnia 2022 r. do polskich kin ma trafić 
amerykańska produkcja pt. „I Wanna Dance With 
Somebody”. Jest to biograficzny film opowiadający 
o burzliwym życiu osobistym i karierze Whitney 
Houston – ikony współczesnej muzyki (6 nagród 
Grammy, ponad 200 mln sprzedanych płyt), która 
przedwcześnie zmarła w 2012 roku w wieku 59 lat. 

Autorem scenariusza jest Anthony McCarten, który 
kilka lat temu odniósł wielki sukces filmem „Bo-
hemian Rhapsody” opowiadającym o powstaniu 
i sukcesie angielskiego zespołu rockowego Que-
en. W rolę wielkiej divy wciela się Noami Ackie, 
znana m.in. z filmu „Gwiezdne wojny: Skywalker. 
Odrodzenie”.

BABILON

Na 20 stycznia 2023 r. zapowiadana jest polska 
premiera najnowszego filmu zdobywcy Oscara 

za „La La Land” Damiena Chazelle’a pt. „Babilon”. 
Będzie to opowieść o grupie ludzi w czasach gdy 
powstawał Hollywood. W czasach rozwiązłości, 
deprawacji i ekscesów. Jak sam reżyser mówi to 
jest największy projekt przy którym pracował do 
tej pory.

„Babilon” to oryginalna epopeja rozgrywająca 
się w Los Angeles lat 20. XX wieku. W rolach 
głównych występują: Brad Pitt, Margot Robbie 
i Diego Calva. W obsadzie znaleźli się także: Jovan 
Adepo, Li Jun Li i Jean Smart.

To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny 
i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej 
dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.
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W TRÓJKĄCIE

Już 6 stycznia będą się Państwo mogli wybrać na 
wyborny filmowy rejs. Europejska koprodukcja 

„W trójkącie” to nagrodzona Złotą Palmą szalona 
komedia, której akcja rozgrywa się na luksusowym 
jachcie, pośród najbogatszych ludzi świata. Ocean 
szampana, morze pieniędzy i kapitan, który zawsze 
płynie pod prąd (brawurowy Woody Harrelson) 

– tak zaczyna się rejs na miarę naszych czasów.

Statkiem podróżuje para modeli-celebrytów, Carl 
(Harris Dickinson) i  Yaya (Charlbi Dean), ale 
ich wycieczka szybko przestaje nadawać się na 
Instagram. Nagły sztorm – a raczej kałszkwał – 
sprawia, że owoce morza wracają tam, skąd przy-

szły, i demoluje jacht, a wraz z nim rozsadza całą 
społeczną hierarchię. Wywołujący salwy śmiechu 
film Rubena Östlunda („Turysta”, „The Square”), 
jednego z najlepszych europejskich reżyserów, to 
bezlitosna satyra na bogatych, a także kapitalna 
metafora naszych czasów. Wszyscy płyniemy stat-
kiem, który już dawno obrał kurs na katastrofę. 
Uratuje nas tylko śmiech!

NIEBEZPIECZNI 
DŻENTELMENI

Od 20 stycznia 2023 w ki-
nach pojawi się polska pro-
dukcja „Niebezpieczni dżen-
telmeni”, a  w  niej plejada 
wybitnych polskich aktorów 
odsłaniająca nieznane obli-
cze słynnych i kultowych po-
staci oraz piętrowa zagadka 
kryminalna i niepowtarzal-
na atmosfera Zakopanego 

–wszystko to w reżyserskim 
debiucie fabularnym Macie-
ja Kawalskiego. „Niebez-
pieczni Dżentelmeni” to 
iskrzący dowcipem i  tęt-
niący akcją komediowy kryminał, w  którym 
równie ważne jak to „kto zabił?”, jest pytanie 

„kogo zabito?”. Tomasz Kot, Marcin Dorociński, 
Andrzej Seweryn i Wojciech Mecwaldowski jako 
artystyczne, naukowe i… celebryckie osobowo-
ści początku XX wieku w sensacyjnej historii, 
której próżno szukać na kartach podręczników! 
Tadeusz Boy-Żeleński (T. Kot), Witkacy (M. Do-
rociński), Joseph Conrad (A. Seweryn) i  Bro-
nisław Malinowski (W. Mecwaldowski), cztery 
znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po 
mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy 
pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sy-
tuacji nie poprawiają znalezione na podłodze 
zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do 
drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, 
a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się 
wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą 
uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od 
równie niebezpiecznych środowiskowych plotek 
i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej 
śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych 
i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące 
kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem 
wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gang-
sterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska 
czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie 
również Lenin we własnej osobie, który akurat 
zawitał do Poronina… * A
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Krem grzybowy z siekaną rukolą 
i parmezanem

Przygotowanie:

Grzyby namoczyć na noc, a następnie odcedzić. Do 
garnka wlać bulion i wodę po moczeniu grzybów. 
Dodać grzyby, masło oraz obrane i pokrojone w ka-
wałki warzywa. Gotować ok. 40-50 min aż warzywa 
zmiękną, a ziemniaki zaczną się rozpadać. Przestu-
dzić, a następnie zmiksować na gładką masę. Do-
prawić solą i pieprzem.  

Krem możemy podać posypany startym parmezanem 
oraz drobno posiekaną świeżą rukolą. 

Składniki:

• ok. 50-60 g suszonych grzybów
• 3-4 ziemniaki
• 1 seler
• 1 por
• 2 pietruszki 
• 1 łyżka masła 
• 1,5 l bulionu warzywnego
• Sól i pieprz do smaku
• parmezan
• rukola

Gęsty krem grzybowy to przepyszna zupa, która powstaje na bazie zmiksowanych białych warzyw: ziemniaków, selera, 
pietruszki i pora. Krem grzybowy można posypać drobno siekaną rukolą i parmezanem, ale sprawdzi się też podany 
z grzankami, łazankami lub z pierogami czy uszkami.


