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HALINA 

-   Jesteś 4 lata w CAS. Interesuje Cię 

historia Gdyni i Pomorza. Co jeszcze 

przyciąga Cię do CAS ?  

-Przede wszystkim towarzystwo, które się 

spotyka, z którym można 

pokonwersować czy wspólnie  się 

zabawić. Jestem otwarta, cieszę się z 

każdego spotkania. To sprzyja 

rozwojowi i zdrowiu człowieka. Lubię 

gros przedmiotów uniwersyteckich,  

które rozwijają zaniedbane przeze mnie 

dziedziny życia. A, że jest ich sporo to 

nadrabiam wiedzę. Ciekawe są 

wykłady prof. Jerzego Sampa, na 

których uczy nas historii Pomorza 

Wiślanego. A moje  żelazne 

zainteresowania to muzyka klasyczna i 

śpiew w chórze. 

-Co byś chciała żeby  jeszcze   CAS 

zaproponował? 

-Może więcej wycieczek ,bo lubię 

oglądać świat. Na  zajęciach Dr.  Piotra 

Lorkowskiego pogłębiłam swoją wiedzę 

o Polsce i Europie.  

-Widzę, że lubisz  uwiecznianie chwili 

ulotnej na zdjęciach. Taniec, ruch i 

zabawę. Jednym słowem… Jesteś 

wszechstronna…. 

 - Tak, byłam ostatnio na super zabawie 

karnawałowej organizowanej przez 

CAS w gdyńskiej „Róży Wiatrów” i było 

świetnie. Bardzo dobra organizacja, 

seniorka-didżejka. Bawiliśmy się w  2 

salach. 

  -I tańczyłaś w rytm najmodniejszego 

przeboju disco-polo „Ona tu jest”?           

-Oczywiście, na naszych balach jest 

zawsze super, bo my nauczyłyśmy się w 

CAS tańczyć a swoje umiejętności 

prezentujemy na parkiecie, nawet we 

własnym damskim gronie, gdy na bal 

spóźnią się panowie lub jest ich mniej 

niż pań. Liczy się dobre towarzystwo i 

atmosfera.  

-A  zaliczyłaś zajęcia aerobikowe na 

basenie? 

Nie, na basen jeszcze nie chodzę, ale 

planuję   to niedługo zmienić ,bo takie 

możliwości  tu są. Powiem krótko:nie ma 

to jak CAS i GUTW.  

 

 

 

 

   

 
 

 

 

Czy wiesz, że możesz żyć kolorowo, a nie jednostajnie. 

Jeśli mieszkasz w Gdyni i skończyłeś 60+ RUSZ SIĘ. 

Możesz spędzać czas ciekawie, spełniać swoje hobby 

Zdobywać nową wiedzę, tańczyć i gimnastykować się. 

Odwiedź Centrum Aktywności Seniora w Gdyni/adres str.3/ 

Zapisz się na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Aerobik lub naukę pływania na basenie. 

Wybrane zajęcia  tematyczne pod kątem Twojego hobby! 

Zajęcia komputerowe, zajęcia ruchowe.  

Wszystko pod kierunkiem profesjonalistów. 

Czego chcieć więcej ? 

 

 

 



 

 

 

„Niech żyją emeryci przez wiele długich lat 

i w zdrowiu i z uśmiechem, niech żyją nam 100 lat 

Używaj póki możesz ,dopóki humor masz, 

nie pijaj samej wody, a będziesz zuch i chwat. 

A tylko stare wino ,które ma dobry smak i … 

szalej za dziewczyną, co ma 60 lat 

Więc śpiewaj razem z nami, dopóki humor masz 

i baw się na całego, a będziesz żył 100 lat. 
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JANUSZ 

 - Bardzo lubimy z żoną Ireną tak 

zorganizowany czas. Żona od 6 lat aktywnie 

uczestniczy w zajęciach. Ja od paru lat 

włączyłem się i jest bardzo fajnie. Bo nie 

tylko korzystam z propozycji  CAS ale lubię  

też  być  ich organizatorem na zasadzie 

wolontariatu. A pomysły są świetne, jak np. 

spotkanie Karaoke, czy czytanie bajek przez 

seniorów dzieciom w jednym z gdyńskich 

przedszkoli. Co więcej przechodząc na 

emeryturę odkryłem że chcę  i lubię 

śpiewać. To mi daje dużo energii i radości. 

Mogę powiedzieć wręcz, że „to mnie kręci”. 

A jak coś lubię to uczestniczę. Chodzę np. 

na zajęcia aerobikowe na basenie, bo ruch 

to życie…Czy nie tak? 

-Ależ oczywiście, jak najbardziej TAK! 

 

 

  

                              

 

 

MARYLA 

Marylę spotkałam kawiarni CAS jak 

podczas Piosenki Biesiadnej wiodła w 

śpiewie zbiorowym prym. W rytm piosenki 

”już późno a nam się jeszcze nie chce 

spać ,czerwone wino będziemy pili aż do 

dnia…” 

-Skąd tyle werwy?-zapytałam 

-Bardzo lubię śpiewać, mam to od 

dzieciństwa, byłam w kółku tanecznym 8 

lat. A tu w CAS to się uśmiechniemy, to 

kawał powiemy. Ja się czuje taka lekka  

jak śpiewam. Żyję śpiewem. Śpiewam od 

dzieciństwa a i  gram na akordeonie ,bo 

mój tata też grał na akordeonie .A tu 

podczas takich sympatycznych spotkań 

jak z „Piosenką biesiadną” to sobie  coś 

fajnego powiemy ,to się uśmiechniemy . 

Jest dobrze .  

 

 

 

RENATA 

- CAS to dla mnie zawsze i 

wszędzie malowanie, które 

autentycznie kocham. 

Chwila ciszy, radości i 

wytchnienia. Zatrzymania 

się w biegu. Pod wodzą 

mgr Jolanty Chromiec 

nauczyłam się wiele 

różnych technik. Chodzę 

do Pani Joli już 3 lata. 

Interesuje mnie bardzo 

akwarela, spełniam się 

nanosząc kolory na kartkę 

czy płótno. To mój żywioł, a 

całość  myślenia ściśle mu 

podporządkowana. 

 

 

                            ŁUCJA 

W teatrze CAS jestem od 3 lat. 

Występy na scenie dla dużej 

publiczności przyniosły mi 

pewność siebie, złamałam swoje  

opory wewnętrzne,  stresy. 

- Nie wiem czy  masz opory, 

obserwując jak świetnie radzisz 

sobie na zajęciach plastycznych 

wkładając swoją duszę w 

malowanie ikon. Są piękne o czym 

przekonali Cię na pewno 

uczestnicy niedawnego wernisażu 

w CAS poznałam różne techniki 

plastyczne np.: witraż ,batik, 

akwarelę. To rozwija kreatywność. 

-A teatr w CAS, gdzie grywasz 

główne role? 

-Mam już za sobą uczestnictwo w 

4 sztukach. Pierwszą dużą rolą 

była Piretta   kobieta lekkich 

obyczajów. Nie wzdragałam się, 

bo bardzo lubię role 

charakterystyczne. Interesuje mnie 

sztuka ogólnie pojmowana. Tam 

gdzie jest piękno, jest też dobroć. 

Lubię takie artystyczne klimaty. A 

tu w CAS spełniam się na całego. 

Nie czas na smutki. Mam czas 

wypełniony udziałem w swoich 

pasjach…. 
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O bogatej ofercie Centrum Aktywności Seniorów w Gdyni - zdobywcy 

najwyższego lauru  w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd przyjazny 

edukacji osób starszych i integracji    międzypokoleniowej”, 

zorganizowanym przez Senat RP, u progu II semestru  kolejnych  zajęć 

organizowanych przez CAS rozmawiamy z Dyrektor CAS  w Gdyni  

BOŻENĄ ZGLIŃSKĄ. 

 - Obserwując na co dzień efekty  organizowanych przez  CAS zajęć, 

co może Pani powiedzieć na temat zainteresowania Seniorów  ofertą. 

W jakich  zajęciach najchętniej uczestniczą? 

 - Muszę stwierdzić, - mówi dyrektor Bożena Zglińska - że przyjęta przez 

nas zasada  uwzględnienia różnorodności  zainteresowań i 

sformułowania wobec takiego założenia  dobrej ekipy wykładowców 

i prowadzących zajęcia sprawdziła się. 

Okazało się, że nasi Seniorzy mają wszechstronne zainteresowania i 

potrzeby zaspakajania wiedzy w dziedzinach, między innymi 

historycznej, socjologicznej, prawnej, psychologicznej po wiedzę 

informatyczną, prozdrowotną, literacką, językową i muzyczną. Do  

realizacji tej sfery służy nam od lat Gdyński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, gdzie zawsze sale wykładowe są pełne, a na tę formę  

uaktywniania umysłu jest coraz więcej chętnych tak pań jak i panów. 

- Jednym słowem przyszedł czas na sukces. 

- Cieszymy się, że jesteśmy dostrzeżeni, to nas dopinguje do stałego 

wzbogacania naszej oferty. Jak to w Gdyni  - nie lubimy spoczywać 

na laurach.  Mamy  bowiem świadomość, że  ciesząc się   przykładną 

współpracą z gdyńskim Samorządem i Władzami  Miasta  oraz 

praktycznie wszystkimi instytucjami naszej gminnej społeczności - 

Gdynia  była, jest i zawsze  będzie otwarta na „nowinki”. Staramy się 

takiemu myśleniu sprostać. I co najważniejsze - w przypadku  

działalności CAS - nie brakuje entuzjazmu z żadnej strony, a przede 

wszystkim ze strony naszych kochanych, szacownych Seniorów, którzy  

bardzo czynnie biorą udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, 

hobbystycznych i sportowych  aż w 167 grupach warsztatowo-

wykładowych 

- Miałam okazję jako jedna z uczestniczek zajęć pozauniwersyteckich 

przyjrzeć się z bliska tej ofercie i muszę stwierdzić, że naprawdę jest z 

czego wybrać. Wysoki poziom prowadzących zajęcia, sprawny 

personel administracyjny CAS, ambicje uczestników przekuwane przez 

prowadzących zajęcia w sukces to jest siła napędowa do lepszego, 

aktywniejszego życia, mimo  ukończonych 60 lat, który to wiek jest 

kryterium uczestnictwa. W takiej sytuacji nie przeszkadza seniorom 

symboliczna opłata  30 zł za  semestr i udział w 3 zajęciach 

pozauniwersyteckich do wyboru. Podobnie wyglądają opłaty za 

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie dodatkowo można 

wybrać kurs komputerowy oraz lektoraty dopłacając po 40 zł za 

każdy z nich.  Natomiast zajęcia sportowe to opłata 55 zł raz na pół 

roku. Całość oferty dla gdyńskich Seniorów finansuje Gmina, widzi 

bowiem takie potrzeby w skali miasta, doceniając  jednocześnie 

obecność w nim wielu zasłużonych gdynian, to duży plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tak, dzięki temu, możemy prowadzić również zajęcia 

pozauniwersyteckie w formie zajęć sportowych, jak  aqua 

aerobik, nauka i doskonalenie pływania na pięciu basenach, 

tai-chi, pilates, body ball, joga oraz hobbystycznych, a wśród 

nich zajęcia wokalne, artystyczne, plastyczne, filmowe, które 

cieszą się wielką popularnością. Organizujemy cykliczne 

wernisaże pokazujące dorobek naszych Seniorów.  

Wystawiliśmy również wiele widowisk grupy teatralnej 

gromko oklaskiwanych przez widownię, jak choćby 

powtarzany na życzenie gdynian „Dom rozbitych serc” 

autorstwa Inessy Lerner. Ponadto organizujemy wiele imprez 

towarzyskich, jak bale karnawałowe i okazjonalne. 

Jednorazowo w balu uczestniczy 200 osób. Jednym 

słowem aktywizacja na każdej płaszczyźnie począwszy od 

nauki, kultury, rozrywki po sport. 

- Byłam w lutym br. uczestniczką  „Piosenki biesiadnej” w 

kawiarni CAS i przyznam się, że czas ten należał do najmilej 

spędzonych. Piękne polskie piosenki w wykonaniu Seniorów, 

wspaniały akompaniament i śpiew prowadzącego Pana 

Staszka to był zastrzyk energii dla wszystkich: młodych, 

starszych, wykonujących ważne  i mniej zawody itd. 

Prawdziwa integracja z uśmiechem na ustach, możliwość 

oderwania się od trosk codziennego życia… 

- Zgadza się, Centrum Aktywności Seniora jest odskocznią 

od codzienności. Można tu miło i sympatycznie spędzić 

czas, można się rozwijać i spełniać swoje marzenia. Dodam, 

iż w Gdyni funkcjonują również 24 kluby seniora, w tym 4 

miejskie usytuowane w rożnych dzielnicach miasta, co 

ułatwia również dostęp do oferty. Zatem każdy Senior 

znajdzie coś dla siebie. Szczegółowe informacje można 

uzyskać w naszej siedzibie ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, 

tel./fax: 58 661 55 38, e-mail: sekretariat@cas.gdynia.pl oraz 

na stronie internetowej www.cas.gdynia.pl 

Dziękuję  serdecznie za rozmowę. 

Rozmawiała:  

Barbara Kalita-Misiuro 

 

 

Wiceprezydent Gdyni-Michał Guć, Dyrektor CAS- Bożena Zglińska 

z nagrodą „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji.”     

mailto:sekretariat@cas.gdynia.pl
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SERWIS SENIORA- wszelkie prawa zastrzeżone; 
Serwis zredagowała i opracowała: 
Barbara Kalita-Misiuro 
Fot. Krzysztof Mystkowski /ruchowe,bulwar/ 

Barbara Kalita ,Danuta Hapka  
Koordynator Projektu Jolanta Chromiec 

 

 

 

 

 

DANUSIA 

-Ile lat już jesteś związana z CAS,  i co ci dał GUTW? 

- Uczęszczam już 9 rok do GUTW. Pierwsze zajęcia 

zaczęłam w Ymce. Najdłużej u mgr Stanisławy 

Grażyńskiej w  dziale muzyka klasyczna. Na 

przestrzeni tych lat zaliczyłam b. dużo przedmiotów. 

A w tym roku  jestem zachwycona  historią Pomorza 

Wiślanego. Mam na myśli wykłady prof. Jerzego 

Sampa. Fantastyczne są wycieczki  organizowane 

po Gdańsku. Poznajemy  podczas nich takie 

dzielnice Gdańska, których na ogół na  

wycieczkach się nie poznaje ,bo chodzą 

przeważnie utartym  Królewski m Szlakiem. 

-Co Cię zachwyciło, jaka konkretna dzielnica ? 

-Np. Stare Przedmieście – tam widok na miasto z 

bastionów, czy Kamienna Śluza-zabytek klasy O,  

-Czy  teraz po tak ciekawej edukacji w GUTW to jest 

tak, że podczas spotkań rodzinnych możesz coś 

więcej , niż domownicy powiedzieć na dany temat 

.Czy zauważyli ze  wiesz więcej, że Twoje horyzonty 

się  poszerzają ? 

  -Z pewnością, bo ja lubię wiedzieć więcej. 

Interesuje mnie Polska i świat i wszystko co się wokół 

dzieje. Chodzę np. na  interesujące spotkania z 

medycyną ,zaliczyłam gerontologię, biografie 

Polski. A w tym roku” zapisałam się na Operę” gdzie  

prowadzącym jest wielki miłośnik tej sztuki-mgr Jerzy 

Snakowski . CAS organizuje nam wypady do Opery 

w Poznaniu, Bydgoszczy .Niebawem   pojedziemy 

do Warszawy,  gdzie obejrzę „Halkę”. 

I jeszcze muszę wspomnieć o jednym- miałam 

zajęcia   które bardzo lubiłam   o fajnej nazwie” 

Dookoła świata. Dlatego o nich wspominam ,bo  

uwielbiam turystykę. Piszę się prawie na każdą 

wycieczkę i żałuję że   w CAS nie ma jeszcze zajęć 

pod nazwą” Spotkanie z kresami”, bo jestem 

zakochana w kresach, chociaż stamtąd nie 

pochodzę . Ale  zapisałam się na takie zajęcia w 

YMCE, bo mnie to bardzo interesuje. A w CAS  

ogólnie jest cudownie. Mogę powiedzieć, że 

przyszedł wreszcie czas na realizację moich  

zainteresowań. 

 

 

 

 

 

ANTONINA 

Na zajęcia do CAS przychodzę od 6 

lat. Uczestnictwo w zajęciach jest dla 

mnie wspaniałym relaksem. Tu 

nabrałam pewności siebie. Powiem 

wprost i na wesoło - osoba, która 

wymyśliła CAS i Uniwersytet III Wieku - 

to nagrodę Nobla powinna dostać. 

Nie wyobrażam sobie nie brać 

udziału w zajęciach ruchowych, 

tematycznych  i balach. 

-A  jak rodzina reaguje na Twoją 

aktywność?  

-Rewelacyjnie. Jak są pokazy mody z 

naszym, to jest moim i siostry 

udziałem rodzina kibicuje. Siostra  

Gertruda jest w CAS od 3 lat  przyszła 

tu podziwiając moją aktywność. 

Jesteśmy teraz razem wśród wielu 

sympatycznych koleżanek i kolegów. 

- Spotykamy się podczas aktywnego 

spaceru na bulwarze i zauważyłam, 

że Ty faktycznie „rośniesz w siłę” i nie 

ma mowy o  upływającym czasie. Z 

daleka widać Twoje młodzieżowe 

podejście do życia, zgrabną 

sylwetkę. No i  zadowolenie i  

uśmiech. 

 -  Tak , bo ruch to życie. I z całego 

serca, słowo daję, mogę dać dobrą 

radę wszystkim  wahającym się czy 

brać udział w proponowanych przez 

CAS zajęciach  gdyniankom i 

gdynianom   w  naszym wieku by 

wyszli z domu i  spełniali swoje plany 

o ciekawym, pełnym miłych 

niespodzianek  życiu…    

 

 

 

 

ALDONA 

Zaczęłam od programu 55+ w  YMCE. 

To już 6 rok, jak mam kontakty z 

gdyniankami i gdynianami z CAS. Jest 

nam tu po prostu dobrze .Dzięki CAS  

mogłam  odnaleźć się w malowaniu .Bo 

pasje bywają zaraźliwe, a Pani Jola 

Chromiec, prowadząca zajęcia umie 

pokazać radość tworzenia, zachęcić 

do nowych poszukiwań podczas 

malowania pejzaży, czy np. martwej 

natury. Moim zajęciem  dodatkowym 

jest fotografia. Bardzo interesuje mnie 

fotografia cyfrowa. Do tego stopnia, że 

niektóre zdjęcia stanowią, moim 

zdaniem, temat do obrazu. Mam 

zamiar próbować tworzyć  w tym 

kierunku. Teraz chcę na tym się skupić i  

zarazem poprzestać, bo zaliczyłam już 

w CAS  historię sztuki, spotkania z 

Operą. Mogę powiedzieć, że jak w tym 

przysłowiu jestem zapracowaną 

emerytką… 

-Ale jak widzę detalicznie 

zorganizowaną, a to sztuka.. 

-Nie narzekam, organizacja czasu to 

moja mocna strona, a  atrakcyjne 

propozycje w CAS są .  A jeszcze rola 

babci, żony, poza tym działka  jest 

moim hobby .”Złapałam wiatr w żagle  i 

żegluję”… bo uważam że w każdym 

momencie  życia  może być 

ciekawie….Wszystko zależy od nas, 

naszego nastawienia. 

 

 

 

BARBARĘ 

Studentkę GUTW spotkałam, jak spieszyła się na zajęcia w Gdyńskim 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

- A co Pani dają zajęcia w  Gdyńskim Uniwersytecie III Wieku- zapytałam 

zatrzymując na chwilkę. Czego się Pani nauczyła? 

- O, wielu  ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć. Wystarczy uczestniczyć 

w wykładach na temat historii Gdyni czy historii Polski. Chodzę  też na 

medycynę. Jak to się mówi poszerzam horyzonty. To rozwija i uaktywnia. 

Zajmuje czas .Człowiek musi wyjść z domu i to jest dobre. 

Brałam też udział w zajęciach z florystyki. Potrafię  już zrobić różne stroiki.  

To też daje satysfakcję. Niby mała rzecz a przecież  bardzo cieszy. 

 

 

 

 

 


