STREFA AKTYWNEGO SENIORA

VIII EDYCJA
21 WRZEŚNIA 2020 - 15 STYCZNIA 2021

Szanowni Państwo,
Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa
wracamy ze Strefą Aktywnego Seniora. Zależy nam bardzo, aby dotrzeć z informacją do wszystkich zainteresowanych kontynuowaniem zajęć, jak i tych, którzy chcieliby
po raz pierwszy skorzystać z naszej oferty.
Mamy świadomość w jak niecodziennych warunkach przyszło nam teraz
działać. Koronawirus wciąż jest obecny, co wymaga od nas zachowania
szczególnej ostrożności, aby zapewnić Państwu maksimum bezpieczeństwa. W tej edycji SAS proponujemy więc, obok zajęć w tradycyjnej formie,
które odbywać się będą w warunkach reżimu sanitarnego, także zajęcia online. Możliwość uczestnictwa w nich będzie zarówno w czasie rzeczywistym
poprzez transmisję na żywo z prowadzonych aktywności, jak i o dowolnej
porze poprzez odtworzenie zajęć, przygotowanych i nagranych przez pracowników Ośrodka Kultury, Mediateki i OSiR.
Serdecznie zapraszamy z początkiem jesieni, tj. 21 września 2020. Wierzymy,
że mimo trudnego czasu razem uczynimy tę edycję SAS bardzo udaną.
Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz bezpiecznego, ale bardzo satysfakcjonującego udziału w zaproponowanych zajęciach.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Strefa Aktywnego Seniora jest gminnym programem skierowanym do mieszkańców miasta
i gminy Grodzisk Mazowiecki w wieku 60+. Jego
celem jest stałe podnoszenie jakości życia osób
starszych, wspieranie ich aktywności, pomoc w zachowaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
W ramach programu oferujemy seniorom regularne zajęcia oraz liczne imprezy o charakterze kulturalno-edukacyjnym: koncerty, seanse
filmowe, wycieczki, wykłady czy spotkania. Uczestnictwo we wszystkich stałych formach aktywności oraz większości wydarzeń jest nieodpłatne, a jedynym warunkiem jest posiadanie Karty Mieszkańca
Grodziska Mazowieckiego.
Zajęcia SAS odbywają się w pomieszczeniach Mediateki, Centrum
Kultury, Pawilonu Kultury oraz w plenerze. Naszą ofertę można podzielić na ćwiczenia kondycyjno-ruchowe, warsztaty artystyczne
oraz różne formy edukacji. Wszystkie kursy prowadzone są przez
kompetentnych i życzliwych instruktorów, których fachowość i zaangażowanie są stale podkreślane przez uczestników.
SAS jest jednym z najbardziej nowatorskich projektów tego typu
w skali ogólnopolskiej.
Z wyrazami szacunku,

Marcin Mazur
Koordynator SAS

E-SENIOR
Strefa Aktywnego Seniora angażuje się w rozwój umiejętności cyfrowych swoich uczestników. Regularnie prowadzone są zajęcia
komputerowe, oprócz tego instruktorzy indywidualnie pomagają
Seniorom w obsłudze i konfiguracji posiadanych przez nich komputerów, tabletów i smartfonów. W 2019 r. ponad 200 uczestników
SAS ukończyło 12-godzinny kurs „Ja w Internecie”, poświęcony
działaniu w sieciach społecznościowych. Regularnie prowadzone
są akcje zachęcające do korzystania z podpisu kwalifikowanego,
ePUAP oraz różnego rodzaju usług online.
Podczas pandemii, od maja do lipca 2020 r. na kanale youtube codziennie były zamieszczane filmy z ćwiczeniami dla uczestników
SAS. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie streamingu niektórych zajęć dla Seniorów.

ZAJĘCIA RUCHOWE
Grodziski program SAS oferuje Seniorom duży wybór zajęć ruchowych. Wykwalifikowani instruktorzy prowadzą gimnastykę rehabilitacyjną, różnorodne ćwiczenia i treningi, nordic walking, jogę,
pilates i taichi. Zależnie od upodobań i predyspozycji każdy z Seniorów może znaleźć odpowiednią dla siebie aktywność. Zajęcia
ruchowe nie tylko pozwalają utrzymać dobrą kondycję fizyczną,
ale są także doskonałą profilaktyką wielu chorób.
Z Seniorami pracują następujący instruktorzy: Ewa Błaszkowska
– taichi, Ewa Drapińska – pilates, Aleksandra Kapuściak – nordic walking, Barbara Karpińska – ćwiczenia odmładzające, Adrian Kraczkowski – trening obwodowy, Renata Łęcka – ćwiczenia
wzmacniające, rozciągające i z piłkami, Małgorzata Nocny – trening
kręgosłupa, Anna Szmaus – nordic walking, Piotr Szmaus – nordic
walking i trening obwodowy, Radosław Tomczak – gimnastyka rehabilitacyjna, Anna Wiśniewska – gimnastyka rehabilitacyjna, Marcin Wiśniewski – gimnastyka rehabilitacyjna, Julia Zubenko – joga.

TANIEC
Seniorzy lubiący tańczyć mają do dyspozycji trzy rodzaje zajęć
tanecznych. Tańce w kręgu – tańce grupowe z elementami terapii
ruchem prowadzone przez Żanetę Ryszawę, klasyczny taniec towarzyski pod opieką Jarosława Koryckiego oraz indywidualny taniec nowoczesny latino, prowadzony przez Annę Asińską. Instruktorzy umiejętnie łączą elementy ekspresji ruchowej z czynnikiem
terapeutycznym, dając uczestnikom możliwość realizacji swoich
pasji, zapewniając jednocześnie niezbędną dla zdrowia i dobrego
samopoczucia aktywność ruchową.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Bogata oferta skierowana jest również do osób, mających uzdolnienia artystyczne i potrzebę ekspresji poprzez sztukę. SAS oferuje różnorodne zajęcia plastyczne: ceramikę, malarstwo, rękodzieło
artystyczne, robótki ręczne, zajęcia z filcem, wikliną i innymi tworzywami. Zajęcia te są prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, będących samemu artystami-plastykami: Paweł Cabanowski – malarstwo, Zofia Olczak – robótki ręczne, Barbara Sikorski
– ceramika, Bogumiła Wielocha – rękodzieło artystyczne, Marta
Zawadzka – tworzywa plastyczne.

TEATR SAS
W ramach programu aktywnie działa grupa teatralna, która dwa razy
w sezonie przygotowuje i wystawia przedstawienia dla Seniorów.
Nasi aktorzy zagrali dotychczas następujące spektakle: Wesele St.
Wyspiańskiego, Pastorałka L. Schillera, Sen nocy letniej W. Szekspira, Sceny z Przybory na motywach twórczości J. Przybory, Przyjazd
Zielonej Gęsi na motywach twórczości K.I. Gałczyńskiego, Listy śpiewające na motywach twórczości A. Osieckiej oraz Sobótka w Czarnolesie do tekstów poetów staropolskich. Obecnie teatr SAS pracuje
pod opieką Joanny Cichoń-Dąbrowskiej. W poprzednich sezonach
kierowali nim Barbara K. Radecka i Kamil Banasiak.

EDUKACJA
W Strefie Aktywnego Seniora odbywają się także zajęcia edukacyjne: kursy językowe, komputerowe i trening pamięci. Zajęcia
komputerowe skierowane są głównie do osób początkujących,
chcących zapoznać się z obsługą komputerów oraz działaniem
wybranych programów i aplikacji. Zajęcia prowadzą Piotr Moczydłowski i Paweł Wasilewski, którzy oprócz samych kursów udzielają także indywidualnych porad i wsparcia technicznego.
Kursy językowe także skierowane są do początkujących i pozwalają opanować podstawy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Języków uczą następujący instruktorzy: jęz. angielski
Małgorzata Nocny i Ewa Rogowska, jęz. niemiecki Maria Podlecka
i Marcin Mazur, jęz. francuski Katarzyna Kilańska. Trening pamięci
to autorski program Akademii Pamięci, w ramach którego Seniorzy
uczą się technik zapamiętywania i kojarzenia, rozwijają wyobraźnię
i spostrzegawczość. Treningi pamięci prowadzone są przez Iwonę
Kacprzak, Sylwię Pietruczuk-Dudkiewicz i Michała Bogdana.
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Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Strefie Aktywnego Seniora!
Więcej informacji na stronie https://www.centrumkultury.eu/sas/
Strefa Aktywnego Seniora

Kontakt:
Marcin Mazur
Koordynator SAS
tel. 502-122-158
e-mail: m.mazur@centrumkultury.eu

Małgorzata Nocny
Współpracownik SAS
e-mail: m.nocny@centrumkultury.eu

