


AKTYWNO!"

Gimnastyka na dobry dzie# 

Dla ka!dego z"nas bardzo wa!ny jest moment jak zaczynamy dzie#, a"dok$ad-
nie jakie czynno%ci wykonujemy zanim wstaniemy z"$ó!ka. Warto wykona& 
par' prostych &wicze# dla obudzenia uk$adu kostno-stawowego i"mi'%nio-
wego jeszcze le!(c w"$ó!ku. )wiczymy z"wielkim szacunkiem do naszego 
cia$a, akceptuj(c zakresy ruchomo%ci w"stawach, stopniowo je zwi'kszaj(c. 
Proponowane &wiczenia s( tak u$o!one, by p$ynnie przechodzi& z"jednej po-
zycji do drugiej.

!. "wiczenie – przeci#ganie si$ w %ó&ku le&#c na plecach.

Pozycja wyj'ciowa: Le!enie na plecach.

Ruch: We* wdech i"powoli unie% ramiona w"gór' a"z"wydechem przenie% je 
za g$ow'. Swobodnie oddychaj(c zacznij si' przeci(ga& tak jak potrzebujesz. 
R'ce i"nogi le!( na $ó!ku.

Nast'pnie podziel cia$o na praw( i"lew( stron'. We* wdech i"z"wydechem 
wyci(gnij praw( r'k' i"praw( nog', sun(c po materacu wyd$u!aj w"przeciw-
nych kierunkach. To samo &wiczenie wykonaj na drug( stron(. 
Uwagi: )wiczenie wykonaj 2+3 razy na praw( i"lew( stron'.

(. "wiczenie – rozci#ganie w le&eniu na plecach, wykonuj#c  
rotacj$ bioder raz w prawo raz w lewo.

Pozycja wyj'ciowa: Le!enie na plecach, r'ce po bokach, kolana ugi'te 
a"stopy szeroko rozstawione na materacu.

Ruch ): We* wdech i"z"wydechem powoli przenie% kolana i"biodra na praw( 
stron' tak, by oderwa& lewy po%ladek i"ko%& krzy!ow(. Przytrzymaj chwil' 
i"wykonaj to samo na drug( stron'. 
Uwagi: )wiczenie wykonaj 2–4 razy. 

Ruch *: Wykonaj jeszcze raz to samo &wiczenie w"praw( stron', zatrzymu-
j(c cia$o d$u!ej w"tej pozycji, a"g$ow' zwró& w"lew( stron'. Oddychaj swo-
bodnie, wypychaj(c lewe biodro w" przód a" kolano lewe delikatnie w" dó$. 
Przytrzymaj chwil' i"wykonaj to samo na drug( stron'. 
Uwagi: )wiczenie wykonaj 2–4 razy na praw( i"lew( stron'.



 +. "wiczenie – rozci#ganie le&#c bokiem raz na prawej 
 raz na lewej stronie.

Pozycja wyj'ciowa: Le!enie na prawym boku, prawa r'ka pod g$ow(, g$owa na 
przed$u!eniu kr'gos$upa, lewa r'ka na biodrze, nogi ugi'te w"kolanach, stopy 
i"kolana razem. 

Ruch: We* wdech i"powoli unie% lew( r'k' w"gór' a"nast'pnie z"wydechem od-
wied* r'k' w"ty$, otwieraj(c klatk' piersiow(. Przytrzymaj chwil' i"swobodnie 
oddychaj. 

Gdy czujesz, !e cia$o pozwala Ci na wi'cej, wysu# lew( nog' w"przód i"spró-
buj po$o!y& lew( r'k' na pod$odze przyklejaj(c lewy bark. To samo powtórz 
na drug( stron'.

opracowanie – Emilia Radke-Barty! 
Centrum Joga i Pilates

Terapia ta#cem

Terapia ta#cem nie polega na nauce konkretnej techniki. Nauka kroków, figur 
ma przede wszystkim charakter zabawowy i"poznawczy – st(d g$ówny nacisk 
nale!y k$a%& na byciu razem w"grupie, przyjemno%&, histori' ta#ca – a"nie na 
jego poprawnym wykonaniu.

Zalety emocjonalne
• Obni!a poziom stresu i"napi'cia.
• U$atwia odpr'!enie i"wyra!anie uczu&.
• Przyczynia si' do wzrostu zadowolenia. 
• Pomaga zapomnie& o"bol(czkach dnia codziennego.

Zalety psychologiczne
• Poprawia koncentracj' uwagi i"pami'ci.
• Wp$ywa na wzrost kreatywno%ci i"niezale!no%ci.
• Pog$'bia wiedz' o"sobie samym.

Zalety spo%eczne
• Daje efekt wspólnototwórczy.
• Integruje.
• Poprawia komunikacj' z"innymi.
• Motywuje do wyj%cia z"domu.



Zalety fizyczne
• Poprawia funkcjonowanie uk$adu mi'%niowo-szkieletowego.
• Polepsza prac' serca i"p$uc.
• Wzmacnia poczucie równowagi i"stabilizacji cia$a.
• Usprawnia koordynacj' wzrokowo-ruchow(.
• Polepsza orientacj' przestrzenn(.
• Wp$ywa na wzrost akceptacji w$asnego cia$a.

Ruch to zdrowie! Terapi' przez taniec, ruch i"muzyk' mo!na robi& indywi-
dualnie w"domu, jednak gdy us$yszysz o"takich zaj'ciach organizowanych 
w"twojej okolicy – skorzystaj!

opracowanie – dr Edyta Bonk 
Uniwersytet SWPS 

Efekt reminescencji

Efekt reminiscencji to powracanie wspomnie, z okresu  
dzieci,stwa i m%odo'ci w wieku senioralnym. 

Mi'dzy 10 a"30 rokiem !ycia wyst'puje sporo emocjonuj(cych wydarze# i"wa!-
nych zmian, które decyduj( o"dalszych losach cz$owieka (wybór szko$y, zawodu, 
partnera/ki). Pami'& d$ugotrwa$a, przechowuj(ca wiadomo%ci, fakty, wydarze-
nia z"przesz$o%ci jest stosunkowo mniej podatna na uszkodzenia.

Reminiscencje mog( by& wykorzystywane w"rehabilitacji i"profilaktyce 
seniorów w"celu poprawy jako%ci !ycia. Terapia reminiscencyjna wywo$uje 
szereg pozytywnych skutków: przyjemno%& z"przypominania historii z"prze-
sz$o%ci, podwy!szenie poziomu odczuwanej satysfakcji z"!ycia, a"nawet umie-
j'tno%& przystosowania si' do obecnych warunków. Zalecana jest szczególnie 
seniorom schorowanym, zale!nym od rodziny czy jakiej% instytucji, poniewa! 
we w$asnych wspomnieniach seniorzy przedstawiaj( siebie jako osoby sa-
modzielne, sprawne i"pe$ne si$.

)wiczenia reminiscencyjne oparte s( na wspomnieniach uczestników, 
wi'c ich przeprowadzenie anga!uje seniorów na nieco g$'bszym poziomie ni! 
klasyczne &wiczenia pami'ciowe. Wymagaj( one wi'kszej czujno%ci w"wybo-
rze tematów, które mog( porusza& czu$e struny z"!ycia seniora. Wspominanie 
wymaga umiej'tno%ci s$uchania, wzajemnego zrozumienia i"empatii. 

Zadania, które zazwyczaj prowokuj( przyjemne wspomnienia, opieraj( 
si' na muzyce, ta#cu i"rysunku. Cz'sto w"polu pami'ci pojawiaj( si' wtedy 
pierwsze prywatki, przyjemne spotkania i"przyjazne osoby. Poza tym ze %wiata 



wspomnie# seniorzy cz'sto wydobywaj( ró!ne do%wiadczenia, umiej'tno%ci 
czy dawne zainteresowania. Dobr( praktyk( przywo$ywania my%li podczas te-
rapii reminiscencyjnej jest u!ywanie przedmiotów z"przesz$o%ci, wykonywanie 
drzewa genealogicznego czy nagrywanie wspomnie#.

Poczytaj wi'cej:
• D. Draaisama, Fabryka Nostalgi. O fenomenie pami"ci wieku dojrza#ego, 2010.
• silowniapami'ci.pl – &wiczenia reminiscencyjne.
• projektmemo.pl – dane i"publikacje.

opracowanie – dr Edyta Bonk, 
Uniwersytet SWPS 

Podró$e lokalne

Gdynia jest miastem m$odym, jednak jego historia wykracza daleko poza okres 
licz(cy si' od uzyskania praw miejskich w"1926 roku. Letnisko, rybackie i"rolni-
cze korzenie: wszystkiego tego mo!na do%wiadczy& w"gdy#skim %ródmie%ciu 
i"jego okolicach. Unikatowo%& ,ródmie%cia Gdyni przynios$a mu w"2015 roku 
zas$u!one miano pomnika historii – najwy!sze krajowe wyró!nienie nadawane 
zabytkom. Zachowa$y si' tu wyj(tkowe obiekty architektoniczne z"-.- i -- wie-
ku, daj(ce %wiadectwo wyj(tkowo%ci miasta, pozwalaj(ce przybli!y& odleg$e 
czasy, kiedy na miejscu obecnych kamienic znajdowa$y si' pola i"pastwiska. 
Spacer szlakiem dawnej Gdyni to podró! przez epoki i"%lady najwi'kszego zrywu 
spo$ecznego .. /0, jakim by$a budowa naszego okna na %wiat – nowoczesnego 
portu i"za$o!enia miejskiego.

Szlak mo!na rozpocz(& z"kilku miejsc – chocia!by od strony Gdyni letni-
skowej. Szczególnym adresem jest ul. Partyzantów 24. To tu, w"willi „S$owiczej” 
z"1925 roku, mie%ci$ si' pierwszy szpital gdy#ski. W"tym czasie za budynkiem 
znajdowa$a si' dolina, któr( p$yn($ niewielki strumyk – obecnie al. Pi$sudskiego. 
Sama willa, wyró!niaj(ca si' spo%ród okolicznych budynków, to tak!e niezwyk$a 
historia pionierów gdy#skiej medycyny – w"lecznicy, za$o!onej przez Natali' 
S$owikowsk( dzia$a$a orkiestra z$o!ona z"lekarzy, stosuj(ca nowatorsk( metod' 
Muzykoterapii. Mijaj(c ... 12, przemierzaj(c ciesz(cy zmys$y Park Centralny, 
mo!na wspomnie& jeszcze starsze korzenie miasta. Za pi'kn( will( „Szcz'%& 
Bo!e”, u"zbiegu ul. Bema i"ul. 3o$nierzy I"Armii Wojska Polskiego, znajdowa$o 
si' ogromne cmentarzysko grobów skrzynkowych. W"1949 roku, podczas bu-
dowy pobliskich bloków oficerskich naprzeciwko teatru, natrafiono w"latach 
1949–1950 roku na przedmioty i"urny nale!(ce do tzw. kultury pomorskiej  



(ok. 600 lat p.n.e). Dalej czekaj( nas uroki Kamiennej Góry, która zachwyca 
niezmiennie o"ka!dej porze roku.

Z"drugiej strony mo!na rozpocz(& spacerowanie od gdy#skiego dworca 
– albowiem pozosta$o%ci( po dawnym charakterze centrum wsi Gdynia jest  
ul. Starowiejska, niegdy% kr'ty wiejski szlak. Oprócz kaszubskiego budynku 
pod nr. 30, tzw. Domku Abrahama z"1904 roku (mieszka$ w"nim od 1920 roku a! 
do %mierci Antoni Abraham, wybitny kaszubski dzia$acz) na szczególn( uwag' 
zas$uguje dom rodziny Schroeder pod nr. 104 z"1914 roku. Pokazuje on dawny 
przebieg ulicy – budynek schowany jest za fasad( nowych budynków. Wycho-
dz(c na Plac Kaszubski, jeden z"centralnych punktów spotka# gdynian, mo!na 
podziwia& pomnik Antoniego Abrahama. Zanim powsta$a Miejska Hala Targowa 
to w$a%nie tu znajdowa$ si' centralny plac targowy.

Najstarszego %ladu dawnej wsi nale!y jednak szuka& w"okolicy dworca 
Gdynia G$ówna. Tam, za kamienic( przy ul. Starowiejskiej 58, znajduje si' za-
chowany w"%wietnym stanie budynek gospodarczy rodziny Grubbów, przy-
k$ad budownictwa z"po$owy -.--tego wieku. Zabudowania te widoczne s( 
na najstarszych zdj'ciach dokumentuj(cych obszar wiejski Gdyni. Stodo$a 
le!a$a w"%cis$ym centrum ówczesnej wsi, a"na jej szczycie istnia$o bocianie 
gniazdo, uwieczniane przez mi'dzywojennych fotoreporterów jako symbol 
nadmorskiej per$y .. /0. Gdynia to historia, za% w"tej historii zakl'ta jest wielka 
energia. Warto indywidualnie ruszy& na szlak dawnego miasta, podziwiaj(c 
nie tylko budynki – ale tak!e zagl(daj(c w"bramy, podwórka i"do%wiadczaj(c 
symbiozy kilku epok.

opracowanie – Micha# Miego$ 
Przewodnik Inne Szlaki, Muzeum Miasta Gdyni

Relacje spo %eczne

„Staro!% nie chroni przed mi#o!ci&.Ale mi#o!%  
czasem potrafi nas ochroni% przed staro!ci&”.  

~ Jeane Moreau – francuska aktorka

Przyczyny samotno'ci

• Zmiana modelu rodziny.
• Powszechne emigracje.
• Zamykanie si' w"mieszkaniach w"obawie przed oszustwem, pandemi(.
• Ograniczenie relacji towarzyskich przez przej%cie na emerytur'.

„Bra% 'ycie i ludzi takimi, jacy s&. Je!li 
 zaczniecie krytykowa%, os&dza% wasze oto-
czenie – a zw#aszcza m#odych – ju' po was.”  
~ Denise Gray – aktorka



• Zaniedbywanie przez rodzin'.
• Nie w$(czanie w"!ycie m$odych „by si' nie martwili”.
• Brak akceptacji, wsparcia.
• Brak kogo%, kto by nas ch'tnie wys$ucha$.
• Zamykanie si' w"sobie.

-./012034 56-1 27689:0;.

Jak nie da< si$ samotno'ci?

• Nie wmawia& sobie, !e nikogo nie potrzebujesz + cz$owiek jest isto-
t( spo$eczn(.

• Nie zgadzaj si' na osamotnienie. Szukaj nowych zaj'&, aktywno%ci, 
przyjemno%ci, nowych ról spo$ecznych.

• Nie krytykuj wszystkich i"wszystkiego – to powoduje, !e inni ludzie od 
nas uciekaj(.

• Spe$niaj swoj( potrzeb' u!yteczno%ci – szanuj(c innych ale te! siebie.
• Czas i"uwaga – to bezcenne warto%ci w"dzisiejszym zabieganym %wie-

cie, które mo!emy ofiarowa& innym, zw$aszcza dzieciom.
• Dbaj o"relacje pozarodzinne – przyjacielskie, s(siedzkie.

 opracowanie – dr Edyta Bonk 
Uniwersytet SWPS

Potrzeba &wiczenia umys%u

Nie pozwól na to, aby Twój umys% te& „poszed% na emerytur$”!

Je!eli na to pozwolisz, to na skutki nie trzeba b'dzie czeka& d$ugo: coraz cz'st-
sze zapominanie, wolniejsze kojarzenie czy problemy z"koncentracj( uwagi. Nie 
dopu%& do tego, aby Twoje szare komórki si' rozleniwi$y. Z"gimnastyk( umys$u 
jest podobnie jak z"treningiem sportowym – wymaga wysi$ku, czasu i"systema-
tyczno%ci. Jednorazowe zrywy niewiele pomog(. Podczas &wicze# powinien 
pojawi& si' wysi$ek – uczucie przyjemnego zm'czenia. Dlatego przys$owiowe 
rozwi(zywanie krzy!ówek, nie zawsze b'dzie gimnastyk( umys$u. Poza krzy-
!ówkami mo!na si'ga& po zagadki logiczne czy &wiczenia przestrzenne. 
 
Tutaj znajdziesz wiele <wicze, umys%owych:

• youtube.pl - kana$ „Edukacja i"Aktywizacja Seniorów”  
(wpisz w"wyszukiwark')

• silowniapamieci.pl
• projektmemo.pl
• prosteipomocne.pl.



Nie stresuj si'! Stres, szczególnie w"wieku senioralnym, jest niekorzystny w"pro-
cesie uczenia si' i"zapami'tywania. Wa!ne jest by nie wykonywa& &wicze# pod 
presj( czasu, ocen czy krytyki innych. Rób i"ucz si' tego co lubisz i"tyle – na ile 
jest to dla Ciebie stymuluj(ce!

Przyk%ady &wicze# umys%owych

Odpowiedzi do zada$ znajdziesz na nast"pnej stronie.

1. Wypisz jak najwi'cej s$ów 5-literowych z"dziedziny sztuki 
i"kultury, np. obraz. 

2. Który owoc nie pasuje do pozosta$ych? Znajd* wyja%nienie. 

3. Które zwierz' nie pasuje do pozosta$ych? Znajd* wyja%nienie.

4. Ile razy wyst(pi$o s$owo 56/27.8?

K WOTAZDROWIEZIMAKOWALZDROWIEROWERKORONAZDRÓZNA 
NAZDROWIEOKOZDROWIEKORONAKR ANR ANYDRONYKLONZDRO 
WIEPOWIETOLAROBOTZNAZDROWIEKOBIETAWIEKZAPASYZMEKZA 
TOK AZDROWIES9OWIEG9WIETOBIEZDROWIESIEDZISTOIROWKRO 
IZDROWIESUMAWZOREKKOREK



5. Jakie tytu$y filmów kryj( si' pod symbolami?
przyk#ad:

teraz Ty:

6. Doko#cz rymuj(c. 
przyk#ad: 

Lubi$ chodzi< do kina …

I napi% si" 
czerwonego wina

Gdy obok siedzi 
pi"kna dziewczyna

I to nie moja wina

teraz Ty:

Kiedy umys% swój trenuj$...

opracowanie – dr Edyta Bonk
Uniwersytet SWPS

odp. „Przemin'$o z wiatrem”



Przyk%ady <wicze, umys%owych – odpowiedzi 

zad. 1
np. akcja, aktor, album, antyk, arena, arras, autor, barok, barwa, brawa, cytat, 
dekor, ekran, filmy, forma, gotyk, gwasz, ikona, kana$, kanon, kolor, komik, 
maska, mazak, model, mo:o, motyw, muzyk, obrys, pasja, pie%#, poeta, 
pokaz, próba, p$yta, ramka, raper, rolka, scena, seans, skecz, szkic, tekst, 
temat, tempo, tondo, topos, trema, trend, tre%&, tr(ba, uk$on, utwór, wideo, 
widok, wizja, wokal, wst'p, wyrób, w(tek, zarys, %piew

zad. 2
np. Tylko truskawka nie ma litery ;.
        Banan to owoc egzotyczny.

zad. 3
np. Delfin – nie jest zwierz'ciem l(dowym. 

zad. 4
9

zad. 5
„Noce i dnie"
„Popió$ i diament"



Aktywno'& edukacyjna

Gdy,ski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
dzia%aj#cy przy Centrum Aktywno'ci Seniora

Zaj'cia Gdy#skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  prowadzone s( w cyklach 
pokrywaj(cych si' terminowo z semestrami roku akademickiego. Rok o%wia-
towy trwa od pa*dziernika do czerwca. Wiedza przekazywana jest w ciekawej 
i atrakcyjnej formie, wspieranej %rodkami audiowizualnymi oraz wizytami  
w instytucjach kultury. Kadr' szkoleniow( Uniwersytetu stanowi( nauczy-
ciele, wyk$adowcy akademiccy, ludzie kultury i sztuki oraz inni specjali%ci  
o uznanych kwalifikacjach. 

Jak zapisa< si$ na Gdy,ski Uniwersytet Trzeciego Wieku?
Zapisy na <=>7 odbywaj( si' w okresie jesiennym (wrzesie#)  
oraz zimowym (stycze#/luty).

=:>16:7. 8.?7-@;:

• zameldowanie w Gdyni,
• uko#czony 60 rok !ycia.

?01:86A26 90=B/621>:

• dowód osobisty,
• dwa zdj'cia – podpisane (imi', nazwisko, Pesel) do wyrobienia  

indeksu i legitymacji studenta <=>7.

0?C.1>:

• 30,00 z$ / semestr za trzy przedmioty do wyboru,
• 40,00 z$ / semestr za ka!dy lektorat j'zyka obcego,
• 40,00 z$ / semestr za kurs komputerowy niezale!nie  

od miejsca jego odbywania.

Dok$adny plan zaj'& dost'pny jest na stronie internetowej www.cas.gdynia.pl oraz  
w siedzibie Centrum Aktywno%ci Seniora przy ulicy 3 Maja 27–31. Szczegó$owe infor-
macje mo!na uzyska& w sekretariacie i pod nr tel. 58 661 55 38, 58 663 50 82.


