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AKTYWNA NIEDZIELA – AKTYWNA KOBIETA  

15 marca 2020 r.,  10.00 – 16.00     PROGRAM: 
 

SALA WYKŁADOWA 
UWAGA, LICZBA MIEJSC NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WEJŚCIA NA SALĘ                    

1. 10.00 - 11.30:   CAŁE ŻYCIE Z HORMONAMI! 

1) Na początku jest płeć- kiedy zaczynamy być kobietą. 

2) Zanim się urodzę - hormony mamy, hormony moje. 

3) Dzieciństwo - hormony rosną i ja też. 

4) Dojrzewanie - prawdziwa burza. 

5) Dorosłość - czy zawsze stabilizacja? 

6) Trzecia młodość - coś tracimy, ale nie dajmy się zwariować! 

7) A kto pomyśli o nas po siedemdziesiątce? 

PRELEGENTKA: lek. med Izabella Turek-Muczyńska– specjalista ginekolog                                     
i endokrynolog. Przez 10 lat pracowała w Klinice Rozrodczości Akademii Medycznej w 
Gdańsku, zajmującej się diagnostyką i leczeniem niepłodności, niemożności donoszenia 
ciąży  i zaburzeń cyklu miesiączkowego. Kolejne kwalifikacje zawodowe zdobywała w 
ramach szkolenia w Klinice Endokrynologii CMKP w Warszawie. Tytuł specjalisty w 
endokrynologii uzyskała w 1994 roku. W latach 1994-1996 utworzyła i prowadziła 
Poradnię Endokrynologii Ginekologicznej Dla Dziewcząt w nieistniejącej dziś Poradni 
Specjalistycznej na ul. Jaśkowa Dolina. Od lat dziewięćdziesiątych aktywnie uczestniczy w 
sympozjach i kongresach międzynarodowych o tematyce dotyczącej zdrowia kobiet. 

2. 11.30 - 13.00:   AUTOPREZENTACJA. AUTOEKSPRESJA. JAK PREZENTOWAĆ SIĘ STOSOWNIE? JAK 
WYRAŻAĆ SIEBIE BEZ GRANIC?   

W świecie instagramów, fejsbuków, tysiąca zdjęć robionych i wysyłanych z naszych 
smartfonów każdego dnia, kwestia autoprezentacji stała się tematem MEGA- „Jak cię 
widzą, tak cię piszą”. Wiemy, że kilkanaście sekund zajmuje nam ocena człowieka, którego 
widzimy pierwszy raz. Ale nigdy normalna kobieta (tj. nie „celebrytka”) nie żyła w świetle 
fleszy– choćby z kamerki telefonu, tak jak to dzieje się dzisiaj. Impreza rodzinna, impreza 
w pracy i… setki zdjęć może trafić na portale. Kiedyś człowiek z wakacji przywoził kilka, 
kilkanaście swoich fotek na tle różnych obiektów. Dziś… same wiemy ile. 

Czy skupione na tym, jak się prezentujemy, czy wyglądamy zgodnie z tym, do czego 
aspirujemy nie gubimy autoekspresji? Czy tworząc nasz wizerunek dbamy, żeby wyrazić 
SIEBIE, a nie tylko dostosować swój image to obowiązujących reguł? 

Jak więc wyrażać swoje niepowtarzalne self, a zarazem mieć poczucie, że i prezentację 
naszej osoby mamy pod kontrolą?  

PRELEGENTKA: Beata Ligman – trenerka biznesu i wystąpień publicznych, coach rozwoju 
osobistego. Z wykształcenia anglistka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
ukończyła także m.in. Podyplomowe Studia Public Relations w Instytucie Stosowanych 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W szkoleniach i doradztwie specjalizuje 
się w  komunikacji interpersonalnej, korporacyjnej i społecznej, przygotowywaniu do 
wystąpień publicznych i prezentacji, budowaniu wizerunku osobistego i korporacyjnego. 
Prowadzi własną działalność pod nazwą ligmanstudio.  
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3. 13.00 - 14.30:   OD ZAMIARÓW DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA. JAK ZMOTYWOWAĆ SIEBIE I INNYCH? 

Celem wykładu jest zaprezentowanie wyników badań naukowych na temat czynników 
psychologicznych, które wpływają na proces formułowania celów oraz decydują o 
wytrwałym i skutecznym działaniu. W trakcie wykładu zastanowimy się nad tym dlaczego 
marzenia niekiedy przeszkadzają w podjęciu rzeczywistego działania? Co pozwala 
przekształcić marzenia w cele? Od czego zależy siła motywacji? Jak efektywnie planować 
działania? Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie czym jest zaangażowanie i jak je 
kształtować oraz w jaki sposób dzięki zaangażowaniu można zwiększyć zarówno 
 skuteczność działania jak i własny dobrostan? 

PRELEGENTKA: Romana Kadzikowska- Wrzosek - dr hab. psychologii, Dziekan Wydziału 
Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Jej zainteresowania naukowe obejmują 
psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Prowadzi badania na temat 
czynników wpływających na sposób planowania oraz kierowania działaniem, które 
prowadzi do sukcesu w osiąganiu zamierzonych celów. Autorka prac naukowych, a także 
artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną, których tematem są między innymi 
sytuacyjne oraz osobowościowe wyznaczniki wytrwałości i skuteczności działania, 
rozwojowe uwarunkowania różnic indywidualnych w sile woli, konsekwencje odmiennych 
sposobów regulacji działania dla efektywności działania oraz dobrostanu 
psychofizycznego.   

4. 14.30 - 16.00:   NIEPIĘKNE PIĘKNO, CZYLI GRZECHY GŁÓWNE BRANŻY „URODOWEJ” 

Kult młodości i piękna, sprawia, że przemysł „urodowy” ma się świetnie. Każdego dnia 
dostarcza nam szerokiej oferty produktów i usług, które zaskakują innowacyjnością, a 
czasami, nawet samym faktem istnienia. Kto wpadłby na pomysł parę lat temu, że będą 
nam potrzebne zabiegi poprawiające wygląd stóp, np. liposukcja palców lub kremy z 
jadem pszczoły, węża, czy… kogokolwiek. Przy jednoczesnych komunikatach obiecujących 
nam specjalistów, którzy usuną wszystko czego sobie życzymy (zmarszczki, przebarwienia, 
blizny itp.) i dodadzą wszystko czego potrzebujemy (większe usta, piersi, pośladki itp.) 
łatwo stracić głowę i majątek. 

Co zatem ma sens w dbaniu o urodę i zdrową skórę, a czego (i kogo) unikać, jak ognia? 
Jaki zabieg jest Ci potrzebny, a jaki całkowicie nie? Jak odróżnić specjalistę od skóry, od 
specjalisty od… marketingu? Jak odróżnić rzetelną recenzję kosmetyku od opinii, która ma 
go sprzedać.  

Zapraszamy na wykład specjalisty, po którym już nic nie będzie takie samo… 😊 

PRELEGENTKA: Małgorzata Krzykowska– diagnosta skóry, kosmetolog, wykładowca 
akademicki i szkoleniowiec, a także absolwentka Psychologii Społecznej Uniwersytetu 
SWPS. Właścicielka gabinetu diagnozy i terapii skóry AMIAMO.PL, specjalizującego się w 
obrazowaniu skóry metodą ultrasonografii. 

5. 16.00 - 17.30:   ANATOMIA KOBIECEJ SEKSUALNOŚCI 

Centrum Praw Kobiet, oddział w Gdańsku zaprasza na dodatkowe wydarzenie- wykład 
poświęcony kobiecej seksualności: 

Seksualność często jest tematem tabu. Jak już zaczynamy mówić o seksualności to bywa, 
że w kontekście prześmiewczym, wulgarnym, infantylnym. Jednocześnie media, kultura, 
wychowanie wpływają na to jak podchodzimy do seksualności, seksu i kobiecości w ogóle. 
Bywa i tak, że nasze przekonania wpływają bezpośrednio na życie seksualne, odczuwanie 
przyjemności lub jego brak. Otoczenie cały czas stawia kobiety  w roli istot seksualnych 
odnosząc się do ich/naszej atrakcyjności fizycznej. Mamy bardzo łatwy dostęp do 
informacji jak być piękną, sprawną kochanką. Wręcz zachęcane jesteśmy od najmłodszych 
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lat by dbać o to żeby się podobać również w kontekście seksualnym i jednocześnie dbać o 
swoją czystość, cnotę. Brakuje przestrzeni na swobodne, szczere rozmowy o kobiecej 
rozkoszy, seksualności. Brakuje wiedzy jak właściwie działa kobieca seksualność więc nic 
dziwnego, że tak często same nie wiemy. I oddajemy innym kontrole nad swoją 
przyjemnością, satysfakcją, swoje ciało po prostu. 

Stąd tez pomysł żeby podzielić się wiedzą z zakresu kobiecej seksualności, anatomii, 
mechanizmów reakcji seksualnych. Wiedza o tym jak działa nasze ciało, jak jest 
zbudowane, pozwala na większą akceptacje siebie oraz na bardziej realistyczne podejście 
do seksualności.  

Jeśli jesteś ciekawa siebie, jeśli ciekawi Cię co jest naturalne, jeśli nie miałaś rzetelnej 
edukacji seksualnej, to jest to spotkanie dla Ciebie :) Bez względu na to ile masz lat, dzieci, 
mężów, żon, partnerów, partnerek, doświadczeń seksualnych warto się dowiedzieć co 
współczesny świat nauki ma nam do przekazania o naszej seksualności :) 

PRELEGENTKA: Dominika Rajska - psycholożka, seksuolożka. Ukończyła psychologię w 
SWPS w Sopocie, podyplomowe studia z Seksuologii Klinicznej w Warszawie, Jest w trakcie 
Certyfikacji na Seksuolożkę Kliniczną Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, którego 
jest członkinią, oraz w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego w nurcie 
Poznawczo-Behawioralnym. Zajmuje się edukacją psychoseksualną, terapią indywidualną 
oraz par i związków. Współzałożycielka poradni KONTUR - psychoterapia, rozwój, 
szkolenia -  w Gdyni. Działaczka na rzecz szerzenia wiedzy o seksualności. 

ORGANIZATOR: Centrum Praw Kobiet, oddział w Gdańsku. 
 

SALA WARSZTATOWA  
UWAGA, LICZBA MIEJSC NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WEJŚCIA NA SALĘ                    

1. 10.00 - 11.30:  KOBIETA NA RYNKU PRACY. DORADZTWO ZAWODOWE I ROZWÓJ KARIERY.   

Praca to nie tylko innowacyjne pomysły, twórcze działania, negocjacje czy twardy biznes i 
korporacje, ale to przede wszystkim kawałek naszego życia i nas samych, dlatego 
zachęcam do wspólnego pochylenia się nad tym jak planować i konstruować siebie w 
kontekście pracy. 

Planowanie rozwoju zawodowego to szereg ważnych pytań jakie warto sobie zadać. 
Zapraszamy na warsztat, w trakcie którego będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na 
pytania: Jak zaplanować swój rozwój i przyszłość, by jak najpełniej wykorzystać własny 
potencjał?  Jak poruszać się po rynku pracy podlegającym ciągłej zmianie i co to tak 
naprawdę znaczy? Dlaczego i czy warto realizować własne pomysły? 

W programie: 

 zastanowimy się nad wartościami jakie są ważne dla nas w pracy, 

 przyjrzymy się do czego wzywa nas świat – czyli jak w dobie postępu technologicznego 

rysuje się rynek pracy w perspektywie roku 2030, 

 dokonamy  kreatywnej  analizy swoich zasobów i możliwości, 

 poznamy strategie planowania rozwoju zawodowego.  

PRELEGENTKA: Anna Dukowska, doradczyni zawodowa, trenerka, koordynatorka i 
autorka  projektów, z wykształcenia mgr filozofii. W obszarze  doradztwa zawodowego 
prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty ukierunkowane na rozpoznawanie i 
dookreślanie zasobów i talentów. Jej pasją jest odkrywanie świata zawodów, 
poszukiwanie innowacji społecznych oraz  łączenie edukacji i sztuki  z biznesem. Posiada  
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ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi, tworzeniu strategii  
i modeli rozwiązań  w obszarze: usług miejskich, integracji międzykulturowej, rynku pracy, 
przedsiębiorczości, aktywizacji społeczności lokalnych, edukacji kulturalnej i sztuki, 
realizowanych dla i we współpracy z instytucjami kultury, sektorem samorządowym, ngo i 
businessem.  

Obecnie związana zawodowo z sopockim Centrum Kształcenia Ustawicznego jako 
Powiatowy Konsultant ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego; Gdańskim Inkubatorem 
Przedsiębiorczości STARTER, sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, 
Biurem Karier na Uniwersytecie SWPS. Współtworzy markę  „PatrzWork – edukacja dla 
rekrutacji” i Fundację Nasza Przestrzeń.  

2. 11.30 - 13.00:   PROFILAKTYKA ZACZYNA SIĘ OD DOPASOWANEGO STANIKA  

Warsztaty poprowadzi Pani Monika Ber, brafitterka z wieloletnim doświadczeniem. Na co 
dzień pracuje z kobietami, co daje jej ogromną satysfakcję. Swoją pracę traktuje jako 
misję. Brafitting to nie tylko centymetr i wymiary z tabeli, lecz indywidualne podejście i 
rozpoznanie potrzeb każdej odwiedzającej nas kobiety. Propagatorka ciało pozytywności, 
jak podkreśla nie ma złych biustów, są po prostu nieprawidłowo ubrane. 

Podczas spotkania dowiecie się: 

 co to jest właściwie brafitting "dopasowana kobiecość" 

 nadal 80% kobiet nosi niewłaściwy rozmiar biustonosza, czy należysz do większości z 
tych kobiet, 

 dlaczego tak ważny jest "dobry biustonosz" oraz najczęściej popełniane błędy przy 
wyborze, 

 trzy kroki dzielą nas od właściwego dopasowania, 

 gama rozmiarów biustonoszy, 

 bielizna do zadań specjalnych ( po co nam biustonosz typu strapless czy sportowy), 

 prawidłowe dopasowanie, "Każdy biust ma swój gust", ile biustów tyle potrzeb, 

 jeden rozmiar BIUSTONOSZA na całe życie, zdecydowanie NIE! 

 nie kupuj biustonosza na oko!  

 zadbaj o swoją kobiecość, weź piersi w swoje ręce PROFILAKTYKA, uczestniczki 
warsztatów będą mogły skorzystać z samobadania piersi na fantomach. 

Brafitting dla dojrzałych kobiet wcale nie musi być „klasyczny”, zapraszamy Cię na 
bieliźniane metamorfozy, poznaj swój biust na nowo - część praktyczna.  

Papillon Lingerie to wyjątkowe miejsce, stworzone dla kobiet i na miarę ich potrzeb. W 
naszej ofercie znajdziecie bieliznę codzienną, sportową, okazjonalną, dla mam karmiących 
i amazonek. Posiadamy również szeroki wybór stroi kąpielowych, dodatków plażowych 
polskich jak i światowych producentów. 

PROWADZĄCA:  Monika Ber 

3. 13.00 - 14.30:   ĆWICZENIA „QIGONG”  

Qigong to znane od ponad 5 tys. lat starożytne chińskie zdrowotne ćwiczenia fizyczne, 
mentalne i oddechowe. To holistyczny system oczyszczająco– równoważący ciało i umysł., 
system profilaktyki, I powrotu do zdrowia oraz samorozwoju. To nauka, jak wykorzystać 
energię dla własnego zdrowia, harmonii i równowagi wewnętrznej.. Starochińskie 
ćwiczenia ruchowo-oddechowe Qigong (czyt.: czi kung) są dla ludzi Zachodu ogromnym 
potencjałem w profilaktyce zdrowotnej, terapiach wspomagających, profilaktyce i redukcji 
stresu. Poza akupunkturą, ziołolecznictwem, akupresurą – Qigong jest elementem 
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Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Praktyka ćwiczeń Qigong doskonała jest dla wszystkich, 
niezależnie od wieku i kondycji fizycznej.  

PROWADZĄCA: Magda Agnieszka Ratajczyk- Holistyczne podejście do zdrowia jest dla 
Niej połączeniem sfery fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej. Jeśli wszystkie są w 
równowadze, jesteśmy zdrowi i spełnieni. Dysharmonia jednej z nich wpływa na 
pozostałe, czego często nie jesteśmy świadomi. Qigong jest dla Magdy Ratajczyk jedną z 
praktyk, którą można wspomóc swoje zdrowie, przywrócić zaburzoną równowagę umysłu 
oraz zapobiec wystąpieniu różnych dolegliwości i chorób. Starochińskie ćwiczenia 
ruchowo-oddechowe Qigong praktykuje od kilkunastu lat m.in. Będąc w Chinach brała 
udział w Konferencji Zdrowia, Qigong i Długowieczności w Shanghaju, miała tez okazję 
poznać szkołę Qigong Mistrza Wan Su Jian pod Pekinem.  

4. 14.30 - 16.00:   JOGA B.K.S. IYENGARA 

Joga B.K.S. Iyengara jest formą pracy z ciałem i umysłem szczególnie wrażliwą na zdrowie 
kobiet. Odkąd joga zaczęła być adoptowana do kultury zachodu, jednocześnie zmieniała 
się tak, by pomagać kobietom w rożnych okresach ich życia. Dzisiaj istnieją osobne zajęcia 
dla kobiet w ciąży i tych, które pragną wrócić do formy po połogu; odrębne modyfikacje 
pozycji na czas menstruacji i zmiany związane z menopauzą. Zapraszam na praktykę jogi 
dedykowaną kobietom, która poprowadzi nas przez aktywne asany stojące, odświeżające 
pozycje skrętne, wyciszające skłony i uspokajające relaksy.    

Prosimy o przygotowanie stroju sportowego i obuwia zmiennego. Konieczność posiadania 
własnej maty. 

PROWADZĄCA: Monika Żółkoś– nauczycielka jogi wg ścieżki B.K.S. Iyengara w stopniu 
Introductory II. Doświadczenie i wiedzę rozwija na treningach nauczycielskich, warsztatach 
oraz seminariach tematycznych. Szczególnie interesuje się praktyką kobiecą i w tym 
kierunku pragnie się dalej kształcić.  

5. 16.00 - 18.00:   BEZPIECZNA W KAŻYM WIEKU, WARSZTAT SAMOOBRONY I ASERTYWNOŚCI  

 DLA KOBIET PROWADZONY W OPARCIU O METODĘ WenDo 

 [obowiązują zapisy pod adresem: karolina.maleta@cpk.org.pl] 

Metoda WenDo dostosowana dla kobiet w każdym wieku. Została opracowana przez 
kobiety około 50 lat temu w Kanadzie. WenDo to znaczy w wolnym tłumaczeniu Droga 
Kobiet i jest to skrót od dwóch wyrazów ang. „women” kobiety i jap. „do” droga. Jest to 
trening samoobrony i asertywności stworzony dla kobiet przez kobiety. WenDo jest dla 
każdej kobiety również kobiet niepełnosprawnych, dla seniorek oraz dla dziewczynek. 
Warsztaty dla dziewczynek organizowane są w różnych grupach wiekowych.  

WenDo nie jest: sztuką walki. Podczas zajęć uczymy jak nie dopuścić do agresji, a w razie 
zagrożenia, jak się skutecznie bronić. 

WenDo nie jest terapią. Podczas zajęć uczymy asertywności, obrony własnych granic. 
Pracujemy z doświadczeniami przemocy i rozmawiamy o nich, jednak nie prowadzimy 
terapii.  

W takcie 3 godzinnego warsztatu uczestniczki będą doskonalić umiejętność 
podejmowania trudnych decyzji tak potrzebnych w chwilach zagrożenia. Poznają sposoby 
reagowania w agresywnych i niebezpiecznych sytuacjach. Będą pracowały z głosem w 
aspekcie samoobrony. Poruszą temat osłabiających i budujących myśli i podejmą temat 
samoobrony psychicznej. Poznają proste techniki samoobrony fizycznej. Wszystko to 
połączone będzie jak zawsze z radością wspólnego kobiecego spotkania, dzielenia się 
własnymi opiniami i doświadczeniami.  
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Informacja dla uczestniczek warsztatu: 

W trakcie zajęć prosimy uczestniczki o luźny ubiór, zapewniający komfort cieplny, 
niekrępujący ruchów oraz obuwie wiązane. Prosimy o przyniesienie wody do picia. 

PROWADZĄCA: Liliana Otręba- Absolwentka pedagogiki kulturoznawczej, trenerka 
WenDo. W 2004 roku ukończyła 3 letnie szkolenie trenerskie WenDo prowadzone przez 
trenerki z Niemiec. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
"Niebieska Linia", kursu instruktorskiego Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii 
„Symbolika ciała i improwizacja tańca”, oraz Kursu Teatru Forum w Fundacji Drama Way. 
Ukończyła szereg szkoleń i kursów min: z zakresu komunikacji, technik dramowo-
teatralnych, mentoringu, rozwiązywania konfliktów i mediacji wielokulturowych, 
procesów grupowych. W swojej pracy trenerskiej korzysta z bogatej wiedzy 
interdyscyplinarnej, wspierając kobiety odkrywaniu źródła ich wewnętrznej mocy, 
rozumieniu i wyczuwaniu zagrożeń oraz w budowaniu bezpiecznej postawy. Kontakt: 
wendoliliana@gmail.com  

ORGANIZATOR: Centrum Praw Kobiet, oddział w Gdańsku 
 

GARDEROBY 
 11.30 - 13.00:   KONSULTACJE GINEKOLOGICZNO – ENDOKRYNOLOGICZNE 

lek. med Izabella Turek-Muczyńska 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie na nieodpłatne konsultacje z lekarzem 
medycyny.  

 13.00 - 16.00:   KOBIETA A ZDROWIE KOBIECE – JAK BYĆ ZDROWĄ I SPEŁNIONĄ  

        Akademia Zdrowia Seksualnego 

Założenia  konsultacji indywidualnych: Opowiem jak życie seksualne wpływa na nasz układ 
hormonalny i nerwowy. A co z tym związane: zdrowie tarczycy, nadnerczy, jajników, 
układu moczowego oraz zdrowie emocjonalne.  Odniosę się do poszczególnych etapów 
życia kobiety: wchodzenie w życie seksualne, ciąża, okres poporodowy, dojrzałość, 

menopauza, okres po menopauzie, jesień życia. A zwłaszcza jak utrzymać ZDROWIE i 
ZAPOBIEGAĆ kobiecym chorobom, rakowi szyjki macicy i nowotworowi piersi. 

PROWADZĄCA: Katarzyna Anna Mołas –  terapeutka seksuologiczna, masażystka Lomi 
Lomi, prowadzi Gabinet Terapii Ciała i Akademię Zdrowia Seksualnego.  

Akademia Zdrowia Seksualnego i Centrum Terapii Ciała powstało w 2008 roku z potrzeby 
serca. Jako jedna z pierwszych w Polsce otrzymała certyfikat somatycznej pracy z ciałem w 
obszarze seksualności, uczy rozwijać inteligencję seksualną zarówno Kobiet, Mężczyzn, jak 
i par, wykorzystując spojrzenie Uniwersalnego Tao System.  

 10.00 - 16.00:   KONSULTACJE ONKOLOGICZNE 

Copernicus Mamma Centrum 

Onkolog z Mamma Centrum zaprasza uczestniczki „Aktywnej Niedzieli” na badanie piersi. 
PROWADZĄCA: lek. Irena Czech, specjalista onkologii klinicznej, absolwentka Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Tytuł lekarza uzyskała w 1989 roku na wydziale lekarskim. W 1994 
roku zrobiła specjalizację I stopnia z radioterapii onkologicznej w Klinice Radioterapii 
Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1998 roku uzyskała tytuł specjalisty II stopnia z 
chemioterapii onkologicznej pracując na oddziale chemioterapii w Wojewódzkim Centrum 

mailto:wendoliliana@gmail.com
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Onkologii w Gdańsku. W 2003 roku uzyskała tytuł specjalisty onkologii klinicznej. Obecnie 
jest zatrudniona w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, gdzie pełnię funkcję 
kierownika Ośrodka Leczenia Chorób Piersi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego. Od wielu lat specjalizuję się w leczeniu raka piersi. 

 10.00 - 16.00:   STREFA BEAUTY: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku 

 Uczestniczki „Aktywnej Niedzieli” będą mogły przejść niezwykłą, nieodpłatną  
metamorfozę uwzględniającą opiekę fryzjerską dzięki podopiecznym Zespołu Szkół 
Kreowania Wizerunku w Gdańsku. Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku kształci 
doskonałych fryzjerów, odzieżowców, fotografów oraz stylistów, którzy wyposażeni są w 
dodatkowe umiejętności z zakresu stylizacji twarzy i makijażu .  
Szkoła w sposób innowacyjny szkoli uczniów w zakresie kształcenia zawodowego, 
współpracuje ze specjalistami i pracodawcami. Wykształciła zwycięzcę Project Runway, 
finalistę Fashion Designer Awards, Mistrza Polski 2018, członka  kadry narodowej OMC na 
Mistrzostwach Świata w Paryżu 2018, a także wielu finalistów Ogólnopolskich Konkursów 
zawodowych.  
Jako jedyna szkoła w Polsce może pochwalić się reprezentantami w międzynarodowym 
konkursie WorldSkills w zawodzie fryzjer. Organizuje prestiżowe Ogólnopolskie Konkursy o 
"Bursztynowy Grzebień", "Bursztynową Igłę" i "Bursztynową Pomadkę".  
Jest też pomysłodawcą i organizatorem Projektu "Kreatywni w Modzie" we współpracy z 
projektantami trójmiejskimi, który już uzyskał uznanie specjalistów modowych a zwycięzcy 
prezentują swoje kolekcje na Gali Amber Fashion Project. Szkoła jest też Liderem Edukacji 
w kategorii fryzjerski-kosmetycznej. 

 10.00 – 16.00:  GABINET KOSMETYCZNY AVIGNON zaprasza na bezpłatne zabiegi pielęgnacyjne twarzy: 
o oksybrazja, zabieg poprawiający stan skóry 
o skin jet - zabieg mikrodermabrazji 
o zabiegi  liftingujące 

  

SALA TRENINGOWA 
STREFA ECO / FOOD 
 LILU FRUITS / CLASSIC RESTAURANT, świeżo-wyciskane soki- na zdrowie!   

Od godziny 11.00* uczestnicy „Aktywnej Niedzieli” będą mogli częstować się zdrowymi, świeżo-
wyciskanymi sokami owocowo– warzywnymi, dostarczonymi przez Sponsora wydarzenia – hurtownię Lilu 
Fruits, przygotowanymi i dystrybuowanymi przez firmę Classic Restaurant – operatora gastronomicznego 
hali ERGO ARENA. 
Lilu Fruits to dostawca najwyższej jakości owoców i warzyw dla branży HoReCa. Dokłada wszelkich starań, 
aby asortyment był bogaty, odpowiednio dobrany i przede wszystkim świeży. W ofercie oprócz 
tradycyjnych owoców i warzyw, znajdą się  również zioła doniczkowe, cięte, warzywa obierane, grzyby, 
kiełki i kwiaty jadalne. Dostępne są również owoce egzotyczne z całego świata. Mogliście spotkać ich Lilu 
Auta ozdobione w ciekawe owocowo-warzywne paterny (podobno przynoszą szczęście).  
*do wyczerpania zapasów 

 CLASSIC RESTAURANT,  fit food – zdrowe przekąski  
Restauracja „Classic” zaprasza na swoje stoisko, na którym uczestniczki i goście „Aktywnej Niedzieli” będą 
mogli kupić zdrowe przekąski z oferty kulinarnej.  

 SOPOT NATURALNIE, kampania edukacyjna 
Sopot Naturalnie to nazwa szerokiej kampanii edukacyjnej adresowanej do mieszkańców, 
przedsiębiorców, branży turystycznej i na sopocki rynek. Projekt ma na celu zmianę nawyków dotyczących 
produkcji odpadów, a w szczególności plastikowych, lepszej segregacji śmieci, picia zdrowej sopockiej 
kranówki, ograniczenia marnowania żywności. 
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Na stoisku dostępne będą materiały informacyjne i gadżety inspirujące do zmiany naszego zachowania na 
bardziej ekoodpowiedzialne – zarówno dla środowiska oraz jakości naszego życia.  
Więcej na FB/Sopot naturalnie 

 MOMMY'S SOAP, naturalne kosmetyki 
Mommy's Soap naturalne kosmetyki to rodzinna manufaktura mydlarska. Można nazwać ją wypadkową 
dwóch pasji: macierzyństwa i miłości do tego, co naturalne, piękne i pozytywnie wpływające na nasze 
zdrowie. Chcemy zaproponować Wam najwyższej jakości mydła i kosmetyki naturalne, ręcznie wykonane 
zgodnie z zasadami Good Manufacturing Practise (GMP). Jest to system oparty na procedurach 
produkcyjnych, kontrolnych, jak i zapewnienia jakości, który gwarantuje, że wytworzone produkty 
spełniają określone wymagania jakościowe. Mydła i kosmetyki posiadają odpowiednie do wprowadzenia 
na rynek kosmetyczny raporty oceny bezpieczeństwa kosmetyków wykonane przez niezależnego Safety 
Assesora, badania dermatologiczne, mikrobiologiczne. Nasze laboratorium znajduje się w Pomorskim 
Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni. Dla nas, każde mydło naturalne czy musujące kule do kąpieli 
to początek nowej podróży w nieznane, której cel jest zawsze taki sam – stworzenie unikalnej receptury, 
która będzie działać jak najlepiej na nasze zdrowie. Starannie dobieramy składniki do każdego produktu i 
tworzymy pieczołowicie dobierane receptury, tak aby efekt finalny był jak najlepszy. Udało nam się 
osiągnąć nasz ideał – połączenie piękna, czyli estetyki i zapachu produktów z miłością – czyli ich kojącemu 
działaniu, którym możemy dzielić się z najbliższymi. 
Podczas „Aktywnej Niedzieli” na stoisku Mommy's Soap będą dostępne próbki mydeł, a goście będą mieli 
możliwość przetestowania produktów do naturalnej pielęgnacji. 

 LOFFME, innowacyjne wielorazowe produkty higieniczne 
Loffme to innowacyjne produkty wielorazowe przeznaczone dla wrażliwych kobiet w każdym wieku. W 
ofercie Loffme znajdują sie wielorazowe podpaski i wkładki higieniczne, myjki do higieny intymnej, płatki i 
ręczniki do demakijażu wykonane z materiału o potwierdzonych certyfikatami właściwościach 
barierowych i antybakteryjnych.  Marka Loffme powstała w oparciu o  doświadczenia ze skórą wrażliwą, 
nadreaktywną i atopową. Wszystkie produkty Loffme są hipoalergiczne, wolne od szkodliwych substancji 
chemicznych, wegańskie i zgodne z filozofią Zero Waste. https://loffme.com 

 

STREFA FIT – ĆWICZENIA DLA WSZYSTKICH 

 10:00 - 11:30: POCZUJ RADOŚĆ W TAŃCU! Warsztat, Alchemia Tańca i Kobiecości 

Zatańczymy wiosenny taniec kobiecości, radości i lekkości! W czasie tanecznego spotkania 
w gronie kobiet zatańczymy : 

 taniec spontaniczny i improwizację 

 taniec terapeutyczny uwalniający napięcia z ciała 

 taniec orientalny z woalami i chustami 

 2 radosne kobiece tańce w kręgu. 

W swobodnym tańcu otworzysz się bardziej na swoje ciało, kobiecość i radość z tańca. 

Uruchomimy bardziej nasze biodra, nogi, ramiona, zrzucimy nagromadzone napięcia i 
stres aby radośnie zapomnieć się w tańcu. Otworzymy się na spontaniczność i radość, 
przepływ i wyrażanie siebie poprzez ruch oraz taniec. A wszystko w ciepłej, przyjaznej, 
kobiecej atmosferze. Nie jest ważny wiek, kondycja fizyczna, figura ani wcześniejsze 
doświadczenia taneczne, mile widziane są kobiety dojrzałe i panie puszyste. 

Tańczymy w miękkim obuwiu, raczej w wygodnych strojach kobiecych czyli sukienkach, 
spódnicach. Zabierz wodę i dobry humor.  

PROWADZĄCA: Agnieszka Miłaja Głuszczyńska– psycholog, terapeutka tańcem, instruktor 
improwizacji tańca, trener rozwoju osobistego, holistyczny coach (Ciało+ Umysł+ Dusza). 
Prowadziła Ośrodek Rozwoju i Terapii Tańcem, obecnie projekt dla kobiet Alchemia Tańca 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_praktyka_produkcyjna
http://www.prawokosmetyczne.info/safety-assessor-ocena-bezpieczenstwa-kosmetyku-krok-po-kroku/
http://www.prawokosmetyczne.info/safety-assessor-ocena-bezpieczenstwa-kosmetyku-krok-po-kroku/
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i Kobiecości oraz prywatną praktykę Alchemia Coachingu. Od 2000 roku tworzy dla kobiet 
warsztaty rozwoju osobistego "Archetypy Kobiecości", "Budzenie Dzikiej Kobiety", 
warsztaty i zajęcia terapii tańcem oraz indywidualne sesje. 

Więcej informacji: www.alchemiatanca.pl FB: Alchemia Tańca i Kobiecości, Alchemia 
Coachingu Agnieszka Głuszczyńska 

 11.30    UROCZYSTE OTWARCIE IMPREZY 

 11.00 - 12.30:  BABSKIE KRĘCENIE - SPINNING, stoisko Rehasport  

Spinning skierowany jest do początkujących - kobiet, które chciałyby poznać tę formę 
aktywności fizycznej. Zajęcia rozpoczną się krótkim instruktarzem jak poprawnie ustawić 
rower stacjonarny oraz wyjaśnieniem na czym polega trening spinningowy. Zajęcia 
praktyczne przy muzyce potrwają ok. godziny i piętnastu minut. Tempo zostanie 
dostosowane do poziomu i ambicji grupy.  

PROWADZĄCE: Magdalena Kowalczyk / Anna Kłobukowska  

 11.30 - 12.45:  ZATAŃCZ ZE MNĄ! pokaz + zajęcia otwarte, Tomasz Bień, Szkoła tańca 50+  

Uczestniczki pokazu pod kierownictwem pana Tomasza Bienia zaprezentują następujące 
tańce:  

 cumbia - taniec kolumbijski 

 lambeth walk - taniec angielski 

 tarantella - taniec włoski. 

Po pokazach zapraszamy wszystkie chętne Panie na warsztaty Cumbii. 

 12.45    KONKURS z NAGRODAMI (szczegóły niebawem) 

 13.00 - 14.30:   BABSKIE KRĘCENIE - SPINNING, stoisko Rehasport  

Spinning skierowany jest do początkujących - kobiet, które chciałyby poznać tę formę aktywności 
fizycznej. Zajęcia rozpoczną się krótkim instruktarzem jak poprawnie ustawić rower stacjonarny 
oraz wyjaśnieniem na czym polega trening spinningowy. Zajęcia praktyczne przy muzyce 
potrwają ok. godziny i piętnastu minut. Tempo zostanie dostosowane do poziomu i ambicji 
grupy. PROWADZĄCE: Magdalena Kowalczyk / Anna Kłobukowska  

 13.00 - 13.45:   SALSATION - ćwiczenia open, ZDROFIT Sopot 

 13.45 - 14.30:   FLAMENCO - pokaz + warsztat open, Peńa Flamenca La Paloma Sopot 

„Aktywną Niedzielę” ubarwią swoim występem tancerki flamenco z jedynej sopockiej 
szkoły Peńa Flamenca La Paloma- jest to szkoła tańca dla osób w każdym wieku, bez 
względu na kondycję i zdolności taneczne, ale to nie tylko szkoła... 

"Peńa" znaczy klub skupiający ludzi pozytywnych, szukających pasji, zainteresowanych 
kulturą hiszpańską, muzyką, tańcem i dobrą zabawą. Klub La Paloma organizuje zajęcia nie 
tylko w Polsce ale i w Hiszpanii, wyjazdy połączone z nauką,  zwiedzaniem, smakowaniem 
życia  i poznawaniem kultury flamenco i zakwaterowaniem w mieście Jerez, które jest 
absolutną kolebką flamenco.  

Założycielką szkoły jest Youmiko La Paloma- tancerka i doświadczony nauczyciel tańca a 
prywatnie osoba, która zaraża  pasją i radością życia swoje uczennice oraz widzów na 
pokazach, fiestach i rozmaitych wydarzeniach kulturalnych które organizuje. Zajęcia  dla 
uczniów prowadzi w Polsce i w Hiszpanii gdzie obecnie mieszka.  

PROWADZĄCE: Uczennice szkoły Flamenco La Paloma występowały już na wielu 
prestiżowych pokazach m. in. na deskach  Opery Leśnej podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Sopot Classic 2017, a także w dwóch edycjach sopockiego Festiwalu Streets of 
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Spain, na Iberyjskiej edycji Festiwalu Literackiego, podczas imprez miejskich w Sopockiej 
Muszli Koncertowej. 

Szkoła La Paloma została wybrana spośród Trójmiejskich Szkół Tańca do występu w gali 
hiszpańskiej w Operze Leśnej  i doceniona za działalność kulturalną przez Konsulat 
Hiszpański uzyskując patronat medialny.  

 14.30 - 16.00:   ZUMBA - ćwiczenia open, Anna Cegłowska, Z-Dance 

Zumba to energetyczne połączenie tańca i fitnessu. Każde zajęcia to świetna zabawa i 
setki spalonych kalorii. Proste kroki może powtórzyć każdy, a zamiast oddawać się 
monotonnym ćwiczeniom bawimy się jak na imprezie. 

Prosimy o przygotowanie stroju sportowego i obuwia zmiennego. 

PROWADZĄCA: Anna Cegłowska, Z-DANCE,  jedna z pierwszych w Polsce i pierwszą na 
Pomorzu instruktorka Zumba® Fitness i jej gorąca propagatorka. Prowadzi regularne 
zajęcia w Trójmieście, oraz jest prezenterem na maratonach i imprezach w całej Polsce. Jej 
obecność na zajęciach to gwarancja hektolitrów potu, ale i świetnej zabawy, oryginalnych 
choreografii i energetycznej muzyki. Założycielka firmy Z-Dance, organizatorka 
największych imprez Zumba® Fitness na Pomorzu, m.in.: Gdańskich Zumbathonów®, 
Maratonów Zumba® Fitness na Plaży. 

 16.00    KONKURS z NAGRODAMI (szczegóły niebawem) 
  

STREFA ZDROWIA 
 REHASPORT - porady fizjoterapeutyczne: 

Przez cały czas trwania imprezy każdy jej uczestnik będzie mógł skorzystać z porad ekspertów Rehasport. 
W programie m.in.: porady fizjoterapeutyczne – bezpłatna konsultacja rehabilitanta z zakresu urazów i 
kontuzji sportowych, specjalne porady fizjoterapeutyczne dla Kobiet, konsultacje trenerskie – porady dla 
początkujących (jak zacząć uprawiać sport, jak żyć aktywnie). 

 SYNEXUS - badania i pomiary: 

Pracownicy Synexus Polska zapraszają na podstawowe badania, w tym pomiar ciśnienia, pomiar BMI, 
pomiar parametrów skóry (natłuszczenie, nawodnienie itp.).  

 FIT KLUB TRÓJMIASTO - analiza składu ciała: 

Działalność Fit Klubów jest odpowiedzią na rosnące złe statystyki nadwagi oraz zachorowań związanych z 
otyłością. Trójmiejskie FitKluby zajmują się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną oraz pomocą osobom 
z nadwagą, niedowagą i chorobami dietozależnymi. Celem Fit Klubów jest poszerzanie świadomości 
społeczeństwa dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, zmiana nawyków żywieniowych oraz 
propagowanie aktywnego stylu życia. 

Podczas Aktywnej Niedzieli zorganizowana zostanie bezpłatna Analiza Składu Ciała metodą impedancji 
bioelektrycznej (BIA), która pozwala określić zawartość tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz kostnej, 
nawodnienie organizmu, wskaźnik otłuszczenia narządów wewnętrznych, wiek metaboliczny i 
podstawową przemianę materii. 

Wyniki omówione zostaną na miejscu, prowadzone będą też konsultacje związane z odżywianiem. 
Badania zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Osoby zainteresowane otrzymają indywidualne 
programy żywieniowe, dostosowane do stanu zdrowia i stylu życia. Więcej informacji: 
https://www.facebook.com/fitklubgdansk/ 

 ORTOSTOP - podoskopowe badanie stóp, wkładki i obuwie profilaktyczne: 

Firma „Ortostop” podczas „Aktywnej Niedzieli” przeprowadzi bezpłatne podoskopowe badanie stóp, 
oraz przekaże informacje w zakresie wad i deformacji stóp. Omówienie działania i pomoc w doborze 
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obuwia profilaktycznego i galanterii ortopedycznej. Każdy odwiedzający otrzyma bon na 10 %- rabat w 
sklepie stacjonarnym oraz drobny upominek. 

 COPERNICUS - konsultacje: 

Spółka Copernicus zaprasza na konsultacje onkologiczne specjalisty z COPERNICUS Mamma Centrum, 
stoiska czterech programów profilaktycznych prowadzonych przez Spółkę COPERNICUS: Rzeczywistość 
zaskakuje - Nie daj się zaskoczyć. Zrób Kolonoskopię/Cytologię (konsultacje, możliwość zapisania się na 
badania), Rady na Układy (program rehabilitacji kardiologicznej - konsultacje i możliwość zapisania się do 
programu), punkt informacyjny o programie Przystanek Mama (profilaktyka depresji poporodowej). 

 REHA Urogina - porady i konsultacje uroginekologiczne:  

Gabinet REHA Urogina powstał z myślą o kobietach borykających się z różnymi problemami kobiecymi w 
okresie menopauzalnym i okołoporodowym. 

W trakcie „Aktywnej Niedzieli” na stoisko zapraszamy Panie, które chciałyby się dowiedzieć więcej o 
możliwościach fizjoterapii uroginekologicznej, zadać pytania związane często z tematami tabu jak 
nietrzymanie moczu, czy obniżenie narządu rodnego. Zapraszamy również Panie oczekujące dziecka, 
które uzyskają odpowiedź na pytania, jak radzić sobie z dolegliwościami ciążowymi oraz dowiedzą się o 
konieczności zadbania o mięśnie dna miednicy. 

PROWDZĄCA: Aleksandra Rostek – magister fizjoterapii, terapeutka uroginekologiczna, specjalistka 
rehabilitacji okołoporodowej, masażystka, właścicielka firmy REHA Urogina. 

 Fundacja AID RATUNEK - pokazy i porady z zakresu udzielania pierwszej pomocy: 

Fundacja została założona przez ratowników, którzy uczą pierwszej pomocy i poszerzają wiedzę 
społeczeństwa o ratowaniu zdrowia i życia. 

 CENTRUM PRAW KOBIET, oddz. w Gdańsku - stoisko informacyjne: 

Zapraszamy wszystkich do odebrania telefonu. Tak wygląda nasza codzienność, tak wygląda życie tysięcy 
kobiet... Pomagamy, udzielamy informacji, konsultujemy i dyskutujemy. O przemocy wobec kobiet, 
dyskryminacji i nierównym traktowaniu. Na stoisku będzie można też zakupić gadżety i tym samym, 
wesprzeć fundację.  

 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET AMAZONKI - porady i konsultacje: 

Na stoisku Stowarzyszenia będziemy instruować i pokazywać na fantomach, w jaki sposób badać piersi 
oraz informować o profilaktyce raka piersi.  

 

STREFA CZASU WOLNEGO 
 Hotel HAFFNER: Punkt Haffnera – samo zdrowie!  

Zapraszamy do odwiedzenia punktu Instytutu SPA&Wellnes Hotelu Haffner!  

Bezpłatny masaż karku, specjalistyczne konsultacje z fizjoterapeutą a może atrakcyjne oferty zabiegów? 
To i znacznie więcej czekać będzie na gości, którzy odwiedzą ERGO ARENĘ 15go marca! 

 SALON KOSMETYCZNY AVIGNON - bezpłatne konsultacje i oferta zabiegów pielęgnacyjnych: 

Konsultacje dotyczą zabiegów laserowych twarzy i ciała, fotoodmładzanie, zamykanie naczyń, usuwanie 
naczyniaków, usuwanie blizn, usuwanie przebarwień, usuwanie owłosienia. 
- konsultacje na temat urządzeń odchudzających i modelujących ciało. 
- konsultacje z makijażu permanentnego 
- konsultacje na temat innych zabiegów na ciało i twarz. 

 VELO QUEEN / BABSKIE KRĘCENIE - oferta zawodów kolarskich oraz wycieczek rowerowych dla kobiet: 

Velo Queen to kobieca impreza kolarska na dystansie Queen 60 km i Mix 40 km. Jazda solo lub w duecie 
w formule wyścigu lub dla sportowej satysfakcji. Premierowa edycja odbędzie się 21 czerwca 2020 r. w 
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Gdańsku. Na stoisku będzie można uzyskać informacje na temat zawodów - genezę zawodów, trasę, 
program, itp. 

 „PIĘKNO ZAMKNIĘTE W BIBULE” – warsztaty artystyczne, Kaszubska Galeria Edukacyjna: 

Bogumiła Bednarek – właścicielka Kaszubskiej Galerii Edukacyjnej, prowadzi warsztaty w Centrum 
Psychologiczno- Pastoralnym ,,Więź”. Posiada także grupy Seniorów w Kaszubskim Instytucie Rozwoju. 
Warsztaty polegają na tworzeniu zajęć manualnych. Najbardziej znane są jej kwiaty z bibuły i krepy 
włoskiej. Tworząc kwiaty opowiada o Kulturze Kaszub, o ginącym rzemiośle. Przewodnik po Najstarszym 
Muzeum Etnograficznym w Polsce, im T. i I. Gulgiwskich we Wdzydzach. 

 „MODNA BIŻUTERIA” – warsztaty rękodzieła, Osiedlowy Klub Kultury Feluka: 

Warsztaty rękodzielnicze prowadzone będą przez Seniorki uczęszczające na zajęcia do Akademii 
Trzeciego Wieku. Panie specjalizują się w technice zdobienia przedmiotów metodą decoupage oraz w 
robieniu biżuterii. Na warsztatach pokażą podstawowe techniki zdobienia przedmiotów, opowiedzą o 
wykorzystywaniu przedmiotów codziennego użytku do zdobienia.  

 „MIA MIA PRACOWNIA TOREBEK NIEZWYKŁYCH” - Prezentacja torebek i sprzedaż detaliczna: 

Pracownia działa około 10 lat w Sopocie, projektując torby, torebki w mini kolekcjach lub pojedynczych 
egzemplarzach. Najczęściej są to torebki zapinane na bigiel czyli metalowe zapięcie z kulkami. Nasze 
torebki są niepowtarzalne, mają oryginalne kształty i są uszyte z wyszukanych tkanin i oryginalnych skór, 
często są wymyślone na indywidualne potrzeby klientek. Najczęściej szyjemy torebki casualowe, 
wizytowe i rockowe. Każda torebka się czymś wyróżnia, chociażby pięknym wnętrzem, rączką czy 
przepiękną podszewką. Pełną oferta Mia Mia jest dostępna w butiku Anja Coraletti w Sopocie ul. 
Grunwaldzka 68.  

 FUNDACJA „3MALINY” Z PRACOWNIĄ „KOTY NA PŁOTY” - szycie serc i torebek dla pacjentów po 
mastektomii: 

Zapraszamy do wspólnego szycia serc i torebek dla pacjentów po mastektomii. Fundacja 3Maliny szyje 
serca wspierające rehabilitację osób po mastektomii, torebki na butelki redona oraz lapquility dla 
pacjentów przyjmujących chemię. 

 AKADEMIA KOMPUTEROWA - oferta bezpłatnych szkoleń: 

Akademia komputerowa zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego na bezpłatne kursy 
językowe  i komputerowe  które współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Prowadzimy darmowe kursy obsługi komputera dla osób 50+ o różnorodnej tematyce dopasowanej do 
potrzeb seniorów miedzy innymi: 

 obsługa komputera, pakiet Office: Word, Excel, Powerpoint, korzystanie z zasobów Internetu, 
bezpieczeństwo w sieci,  

 Kursy językowe /angielski, niemiecki/ dla osób od 25+ na różnych poziomach wiedzy / 
A1/A2/B1/B2/         

Darmowe szkolenia to doskonała możliwość zdobycie wiedzy oraz poszerzenia swoich umiejętności, 
kompetencji.  

 AKADEMIA ZDROWIA SEKSUALNEGO - oferta Gabinetu Terapii Ciała i Akademii Zdrowia Seksualnego: 

Akademia Zdrowia Seksualnego i Centrum Terapii Ciała powstało w 2008 roku z potrzeby serca. 
Katarzyna Anna Mołas –  terapeutka seksuologiczna, masażystka Lomi Lomi, jako jedna z pierwszych w 
Polsce otrzymała certyfikat somatycznej pracy z ciałem w obszarze seksualności, uczy rozwijać 
inteligencję seksualną zarówno Kobiet, Mężczyzn, jak i par, wykorzystując spojrzenie Uniwersalnego Tao 
System. www.zdrowaseksualnosc.com 

 ARTETERAPIA W DIALOGACH MALARSKICH. DIALOG POPRZEZ SZTUKĘ – warsztat: 

Proponowany warsztat wiąże się z aktualną potrzebą radzenia sobie ze stresem, ale również wpisuje się 
w zagadnienia edukacyjne, pedagogiczne, a także ma bardzo istotny wymiar terapeutyczny, 
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komunikacyjny i kulturowy. Terapeutycznym namysłem na temat tej propozycji jest chęć włączania 
kobiet w aktywny odbiór sztuki za pośrednictwem jej współtworzenia. Tak rozumiana działalność 
społeczna i edukacyjna, zwana „pedagogią interwencji” (Z. Melosik, T. Szkudlarek 2010) bliska jest 
procesowi wzmocnienia jednostki w działaniach samostanowienia, samo-decydowania, 
współodpowiedzialności (M. Karczmarzyk 2015). Dlatego działanie malarskie w formie dialogu, może być 
alternatywną auto-terapią dla jego uczestniczek. Nie jest w nim bowiem istotny produkt, ale sama 
aktywność twórcza.  

PROWADZĄCA: dr Małgorzata Karczmarzyk, Zoya. Artystka, malarka, tutor, coach, pedagog, 
wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim. Miała ponad 50 wystaw w kraju i za granicą. Prowadziła 
warsztaty plastyczne m.in. w Polsce, w Szwecji, w Turcji, w Niemczech, w Irlandii, na Ukrainie oraz w 
Portugalii. 

 WYSTAWA ZBIOROWA: „W DZIAŁANIU TWÓRCZYM WSZYSTKO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ”, Klub Sąsiedzkie 
Rewolucje Strzyża/ Fundacja Nasza Przestrzeń & Magdalena Giesek: 

Zapraszamy na wystawę prezentującą efekty pracy twórczej kobiet, artystek amatorek i profesjonalnych 
twórczyń. Wystawa ma dwie odsłony i dwa wymiary twórczości to co nas łączy to pasja do koloru. 
Pierwsza odsłona, to prezentacja efektów kilkumiesięcznej kolektywnej pracy Dziewczyn i Dziewczynek, 
Matek, Córek, Koleżanek i Wnuczek, Sąsiadek, Przyjaciółek, które spotykały się podczas 4 edycji działań 
w Klubie  Sąsiedzkie Rewolucje na gdańskiej Strzyży prowadzonym przez Fundację Nasza Przestrzeń pod 
kierownictwem Katarzyny Rajczyk – Bauć i Anny Dukowskiej. Podczas długich jesiennych wieczorów 
2019 roku oddawały się wspólnym pasją i poszukiwaniom inspiracji twórczych. Powstałe prace są 
splotem energii, osobowości i talentów kobiet, które  ponad wiekowymi podziałami stworzyły wspaniałe 
obrazy w różnych technikach filcu. Wystawie towarzyszyć będzie  performens artystyczno- 
rękodzielniczy pod hasłem „W działaniu twórczym wszystko może się wydarzyć!”  

Zapraszamy do wspólnego filcowania, rozmawiania i inspirowania się, co z tego wyniknie? 

PROWADZĄCE: Anna Dukowska – koordynatorka i współtwórczyni  Projektu „Klub Sąsiedzkie 
Rewolucje” na Gdańskiej Strzyży. Doradczyni zawodowa, trenerka, animatorka kultury, autorka wielu 
projektów społecznych łączących w sobie aktywność społeczności lokalnej z działaniem twórczym i 
ingerencję w przestrzeni miejskiej.  

Katarzyna Rajczyk-Bauć pedagog, filolog, artystka rękodzielniczka od 2011 współpracująca z Fundacją 
Nasza Przestrzeń w projektach „Włóczkowe rewolucje” i „Sąsiedzkie rewolucje”. Filcem zajmuje się od 
2009 roku. Z Olą Romanowską stworzyła projekt Kobiety OK, w ramach którego zorganizowały liczne 
pokazy, m.in. dwukrotnie na Sopot Fashion Days. Od 2014 członek Stowarzyszenia Nadbałtyckiego 
Plastyków w Gdańsku. Dwukrotnie nagrodzona przez Prezydenta Miasta Gdańska za tkaninę unikatową 
na Przeglądach Twórców-Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków w Gdańsku. 

 WYSTAWA MALARSTWA MAGDALENY GIESEK – „KOBIECE SERCE TĘTNI KOLOREM” 

"Pasję do malarstwa odkryłam podczas pobytu w Ameryce Południowej w 2002 roku. Rozkoszne pejzaże 
i egzotyczne kształty otworzyły mnie na kolor, który stał się moją ulubioną formą wyrazu artystycznego"-
 mówi o sobie Magdalena Giesek, malarka, ilustratorka. I tego koloru w jej pracach nie sposób przeoczyć. 
Na prezentowanej wystawie zobaczycie Państwo prace z różnych okresów twórczości artystki. Większość 
obrazów zainspirowanych zostało kolorytem i klimatem Kolumbii. Przeważają fantazyjne pejzaże bujnej 
natury i postacie wycięte z powieści z gatunku realizmu magicznego. Żywe i intensywne barwy 
szczególnie dobrze wpływają na nastrój w długie, zimowe wieczory. Oprócz malarstwa artystka pokaże 
kolekcję biżuterii, w której miniatury obrazów zostały pięknie oprawione w srebrze i szkle. 

Magdalena Giesek – malarka, Gdańszczanka, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UG, oraz 
absolwentka Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. Pobyt w Ameryce Łacińskiej podczas studiów 
w dużej mierze zdefiniował jej pracę artystyczną. Od 2002 roku nie rozstaje się z pędzlem, a jej 
pierwszym płótnem była ściana własnego pokoju. Od tamtej pory malarstwo to jej sposób na życie. 
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Kiedy nie maluje, Magdalena Giesek zajmuje się produkcją filmów videoart autorstwa jej męża, Javiera 
Bernal- Arevalo. Wspólna praca pary twórców została doceniona m.in. przez Ministerstwo Kultury 
Kolumbii i przestrzeń artystyczną Flora Ars Natura w Bogocie." 

 


