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DRODZY
SENIORZY!
 
WITAJCIE W CITYFIT!

To miejsce, w którym zadbacie o swoje 
zdrowie i samopoczucie, spróbujecie 
nowych form aktywności bazując
na naturalnych formach ruchu, zmniej-
szycie ryzyko chorób, a przede 
wszystkim wzmocnicie więzi społecz-
ne i kontakty towarzyskie.

W CityFit chcemy, abyście dalej 
cieszyli się każdym dniem, codzienny-
mi przyjemnościami i wiedzieli, że 
jesteście ważni! Dla swoich dzieci, 
wnuków, a przede wszystkim dla siebie 
samych.
 
Czujcie się u nas, jak w domu!

Dostęp do klubu 24h/7

Zajęcia grupowe

Plany dietetyczne

Plany treningowe

Darmowa woda



!
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ZASADY 
DZIAŁANIA 
PROJEKTU
 
Osoby w wieku 70+ korzystają z usług 
CityFit zupełnie za darmo.

Drodzy Seniorzy, do dyspozycji we wszyst-
kich 24 klubach CityFit macie zajęcia 
grupowe, strefy relaksu, nielimitowany 
dostęp do filtrowanej wody, dedykowa-
ne plany ćwiczeń, profesjonalny
i bezpieczny sprzęt, pełne wsparcie 
managerów klubów i gym asystentów. 
 
Liczy się dla nas rok urodzenia, a więc 
od stycznia 2023 r. akcja obejmuje 
roczniki od 1953 r. w dół.
 
Podczas pierwszej wizyty w klubie gym 
asystent pomoże Wam w założeniu 
konta w aplikacji CityFit, a następnie 
wygeneruje specjalny kod rabatowy 
100% na karnet elastyczny. Do przej-
ścia procedury konieczne jest jedynie 

posiadanie adresu e-mail, na który 
zostanie założone konto. Wiemy, że nie 
wszyscy macie nowoczesne smartfony, 
dlatego w przypadku niemożności 
zainstalowania aplikacji CityFit w telefo-
nie, będziecie mogli wchodzić do klubu 
bez konieczności skanowania kodu QR.
 
Na bazie swoich karnetów  możecie 
korzystać z klubów CityFit 24h/7, zaś
z klubów CityFit Blue (obecnie w Puła-
wach, a wkrótce także w Bydgoszczy) 
zgodnie z godzinami otwarcia, tj. 6:00 - 
23:00. W ramach projektu wyodrębni-
liśmy jednak dla Was specjalne godzi-
ny 10:00 - 14:00, w których zapewnia-
my dodatkowe wsparcie. Gym 
asystent wprowadzi Was do klubu, 
wyjaśni zasady bezpiecznego korzy-
stania z siłowni oraz przeprowadzi 
pierwsze zajęcia sportowe.



ZAPOBIEGAJ

Systematyczny wysiłek fizyczny
zmiejsza ryzyko infekcji górnych
dróg oddechowych nawet o 1/3 

INFEKCJE

Dzięki ćwiczeniom można zmniejszyć
o około  1/3 ryzyko wystąpienia

zawału serca oraz udaru

CHOROBY SERCA

Nawet 80% nowotworów to wynik
czynników zewnętrznych

niezdrowego stylu życia i złych
nawyków

NOWOTWORY

Brak aktywności fizycznej sprzyja
otyłości i zwiększa ryzyko zachorowań

na cukrzycę

CUKRZYCA

Źródło: Narodowy Test Zdrowia Polaków 2020, raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny 2019
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„
Seniorzy nie powinni siedzieć w domu, 
absolutnie! Po pierwsze dlatego, że 
dodają sobie lat. Po drugie, myślą tylko 
o swoich chorobach, a po trzecie 
starzeją się, a to nie jest nam wcale 
potrzebne!

Danusia
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CO SPAKO-
WAĆ DO 
TORBY NA 
ZAJĘCIA
W CITYFIT?
 

Sprawdź, co zabrać ze sobą do nasze-
go klubu. Weź tylko najpotrzebniejsze 
rzeczy, które na pewno Ci się przyda-
dzą i nie dźwigaj na zapas.

Telefon – konieczny do samoobsługo-
wego wejścia do naszego klubu. Korzy-
stając z naszej aplikacji, wyświetlisz na 
ekranie specjalny kod i podłożysz go 
pod czytnik, a mechanizm otworzy dla 
Ciebie drzwi do klubu. Jeśli nie masz 
smartfona, powiedz o tym pracowni-
kowi klubu, wpuści Cię w inny sposób.

Obsługę możesz przywołać specjal-
nym przyciskiem, który znajdziesz
w lobby klubu.

Strój do ćwiczeń – wygodny, taki,
w którym będziesz czuć się komforto-
wo. Zalecamy raczej luźną koszulkę
i długie dresowe spodnie, dzięki 
którym nie będziesz dotykać ciałem 
bezpośrednio do mat czy urządzeń,
z których będziesz korzystać. Może 
przydać się też bluza, jeśli w samej 
koszulce będzie Ci chłodno.

Buty – w klubach CityFit zmiana 
obuwia jest obowiązkowa, by nie 
wnosić do wnętrza zabrudzeń. Zabierz
ze sobą wygodne buty sportowe na
czystej, gumowej podeszwie i zmień
w szatni po wejściu do klubu.  
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Ręcznik – możesz wziąć nawet dwa. 
Jeden wykorzystasz do treningu – 
położysz go na macie lub maszynie, na 
której ćwiczysz, by nie dotykać bezpo-
średnio powierzchni sprzętu. Drugi 
przyda Ci się po treningu, jeśli 
pójdziesz pod prysznic.

Klapki – przydadzą Ci się w łazience, 
gdy pójdziesz się wykąpać.

Kosmetyki – przede wszystkim żel pod 
prysznic, ale możesz też zabrać szam-
pon i inne kosmetyki, z których korzy-
stasz podczas kąpieli.

Woda – a tak naprawdę wystarczy 
pusta butelka lub bidon, ponieważ
w CityFit mamy specjalne źródełka
z �ltrowaną wodą, z których możesz 
korzystać bez ograniczeń. Nie musisz 
więc dźwigać dodatkowych kilogra-
mów w swojej torbie.

Kłódka – mała, najlepiej zamykana na 
szyfr, a nie na kluczyk, bo będziesz 
musiał/-a go później pilnować. Wyko-
rzystasz ją do zamknięcia szafki
w szatni, w której schowasz swoje 
rzeczy. Przy pierwszej wizycie kłódkę 
pożyczymy Ci bezpłatnie, na kolejne 
weź ze sobą swoją.



Po pewnym czasie sam/-a zauważysz, co jeszcze przyda Ci się podczas odwiedzin w naszym 
klubie. Może słuchawki, by słuchać muzyki lub podcastów podczas treningu?
A może posiłek, który podgrzejesz w kuchence mikrofalowej, w naszej strefie relaksu? 
Na pierwszy raz na pewno jednak wystarczy Ci tych kilka rzeczy z listy powyżej. 

Zapraszamy do CityFit!

11



KLUBY PRZYJAZNE
POCZĄTKUJĄCYM

96%
naszych klubowiczów uważa,

że CityFit jest dobrym miejscem,
by rozpocząć swoją przygodę

z treningami

92%
klientów klubu nigdy nie doświadczyło,
aby ktoś skrytykował ich umiejętności

treningowe lub wiedzę na temat obsługi
sprzętu czy zachowania na siłowni

95%
osób nigdy nie spotkało się z sytuacją,

by ktoś z innych trenujących negatywnie
skomentował ich wygląd lub formę

60%
naszych klubowiczów

znalazło się w sytuacji, w której
ktoś z innych trenujących udzielił

im wsparcia

Źródło: badanie przeprowadzono na grupie 791 klubowiczów CityFit w listopadzie 2021 r.
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JAK TRENO-
WAĆ BEZ-
PIECZNIE
W CITYFIT
 
Poznaj najważniejsze zasady bezpiecz-
nego treningu i ciesz się aktywnością 
w naszych klubach. 

Nasze kluby to funkcjonalnie zaprojek-
towana przestrzeń, w której szybko się 
odnajdziesz. Przy pierwszej wizycie 
Gym Asystent oprowadzi Cię po klubie 
pokazując, z ilu ciekawych opcji 
możesz skorzystać! CityFit to nie tylko 
bogato wyposażone siłownie, ale też 
dostęp do swoich statystyk treningo-
wych w aplikacji, programy z nagroda-
mi dla klubowiczów, możliwość pomia-
ru składu ciała, ciekawe zajęcia grupo-
we i wiele, wiele więcej! Nie musisz 
korzystać ze wszystkich możliwości, 
ale warto je znać.

Każdy trening rozpoczn� od rozgrzewki! 
To bardzo ważne, by przygotować 
swoje ciało do wysiłku, dzięki czemu 
zmniejszysz ryzyko kontuzji. Po trenin-
gu skorzystaj z rolowania i stretchingu. 
Pozwoli Ci to zregenerować i rozcią-
gnąć mięśnie, a także zrelaksować się 
bez pośpiechu.

Jeśli możesz, odwiedzaj nas w dedy-
kowanych dla Ciebie godzinach, tj. od 
poniedziałku do piątku, 10:00 – 14:00. 
To czas, który w naszych klubach 
rezerwujemy właśnie dla Seniorów. 
Możemy wtedy zapewnić Ci najlepszą 
opiekę, przestrzeń, a i prawdopodob-
nie spotkasz wtedy u nas więcej osób 
w Twoim wieku. Unikaj godzin popołu-
dniowych i wieczornych, ponieważ 
wtedy kluby są bardziej zatłoczone, co 
może sprawić Ci dyskomfort.

Unikaj dużych ciężarów i zwracaj 
uwagę na poprawną technikę wyko-
nywania ćwiczeń. Jeśli masz wątpli-
wości, poproś o pomoc Gym Asystenta, 
który chętnie wyjaśni Ci jak prawidło-
wo korzystać ze sprzętu. To bardzo 
ważne, byś nie zrobił/-a sobie krzywdy.
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Korzystaj z Introfitu. To specjalny plan 
ćwiczeń, który znajdziesz w tej 
broszurze, na str. 30-31. Będzie dla 
Ciebie idealny, jeśli dopiero rozpoczy-
nasz aktywność fizyczną po dłuższej 
przerwie. W przypadku wątpliwości, 
jak wykonać dane ćwiczenie, zawsze 
możesz zapytać o to Gym Asystenta.

Trenuj z trenerem personalnym. Nie 
jest to pozycja obowiązkowa dla każde-
go, ale na pewno świetne rozwiązanie 
dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej 
poznać swoje ciało i jego możliwości. 
Nie musisz od razu wykupywać całych 
pakietów treningowych na miesiąc. 
Zacznij od jednych konsultacji, na 
których trener ustali Twoje cele
i dobierze odpowiednie do Twojego 
wieku ćwiczenia. Zapytaj o możliwość 
umówienia treningu Gym Asystenta.

Nie porównuj się do innych! W klubie 
fitness spotkasz różnych ludzi – tych, 
którzy dopiero zaczynają, oraz tych, 
którzy ćwiczą wiele lat; profesjonali-
stów i amatorów. Każdy jest u nas tak 
samo ważny, każdy ma swoje tempo

i swoje ograniczenia. Skup się na sobie, 
swoim bezpieczeństwie i dobrym samo-
poczuciu.

Ciesz się czasem w CityFit! Pobyt 
tutaj ma sprawiać Ci frajdę, bo prze-
cież po to tu jesteś. Spędź wartościo-
wo czas, zrelaksuj się, zadbaj o swoje 
zdrowie i relacje z innymi, którzy są tu 
razem z Tobą.



„
Wiele osób po przejściach zdrowot-
nych typu schorzenia kręgosłupa, 
kolan, zawał serca czy udar, myśli, że 
musi się oszczędzać, a to nieprawda. 
Trzeba brać byka za rogi! Dotyczy to 
wszystkich, nawet tych, którzy mają 
problemy z poruszaniem się. Każdy 
ćwiczy w swoim tempie. Ja sam, 
gdybym nie chodził na siłownię, to 
sądzę, że już od kilku dobrych lat 
jeździłbym na wózku inwalidzkim. 
Zdopingował mnie zawał, który prze-
szedłem dwanaście lat temu! Wtedy 
właśnie zaczęła się moja przygoda
z fitnessem.

Marek
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MACIEJ BEROND, FIZJOTERAPEUTA

ZACZNIJMY 
OD NAJ-
PROSTSZYCH 
RZECZY!
 
O TYM, DLACZEGO RUCH TO UNIWER-
SALNY LEK (PRAWIE) NA CAŁE ZŁO. 

„Swoim pacjentom zawsze powta-
rzam: rób to, co lubisz, to będziesz to 
robił cały czas. Nie zmuszam do 
konkretnej aktywności, bo w takim 
przypadku ktoś to porobi przez 
chwilę, a potem przestanie.” – mówi 
�zjoterapeuta, Maciej Berond. „Ruch 
poprawia elastyczność tkanek, siłę, 
koordynację, pracę serca, czyli naszej 
najważniejsze pompy w ciele. Wystar-
czy zacząć od prostych rzeczy, typu 
spacer czy ćwiczenia oddechowe.” – 
przekonuje.

Jakie zmiany zachodzą w organizmie 
podczas procesu starzenia?

Trzeba pogodzić się z tym, że nasze 
ciało podlega degeneracji. Słabsze 
krążenie zmiejsza elastyczność mięśni,  
a to z kolei osłabia zakres ruchomości 
w stawach czy też w całym kręgosłu-
pie. Osłabia się też praca mięśnia 
sercowego, przemiana materii, a więc 
osoby starsze często nie czują głodu 
czy pragnienia. Czują, że są najedzone, 
choć nie jadły pół dnia. Nie możemy 
całkowicie zahamować tych procesów, 
ale możemy je spowalniać.

W jaki sposób?

Przede wszystkim musimy pozostawiać 
ciało w ruchu. Już tak naprawdę jaka-
kolwiek aktywność fizyczna bardzo 
mocno ogranicza proces starzenia. 
Przykładowo, Światowa Organizacja 
Zdrowia, WHO, zaleca minimum 150 
minut umiarkowanego wysiłku fizycz-
nego tygodniowo. Umiarkowanego, 
czyli takiego, podczas którego jeszcze 
możemy rozmawiać. 150 minut to dwie 
i pół godziny na cały tydzień.
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To nie jest dużo, aczkolwiek już nawet 
nie osoby typowo starsze, a po prostu 
czterdziesto- czy pięćdziesięciolatko-
wie mają z tym problem.

Czy ważne jest, jaki rodzaj aktywności 
wybierzemy?

Ja swoim pacjentom zawsze powta-
rzam: rób to, co lubisz, to będziesz to 
robił cały czas. Nie zmuszam do 
konkretnej aktywności, nie mówię, że 
to jest lepsze niż tamto, bo w takim 
przypadku ktoś to porobi przez chwilę, 
a potem przestanie. W przypadku 
seniorów to powinny być ćwiczenia 
proste, np. rozciągające. Jeżeli chcą 
ćwiczyć sami, bez wsparcia trenera, 
który zwróci uwagę na technikę, zaczy-
nałbym od pozycji niskich – siedzącej
i leżącej. I raczej ćwiczenia bez oporu. 
Nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że 
trzeba je wykonywać poprawnie tech-
nicznie, by nie zrobić sobie krzywdy. 
Podstawa natomiast to ćwiczenia 
oddechowe. Jako osoby dorosłe
w większości mamy problem z prawi-
dłowym oddechem. Oddychamy płytko

i krótko, nie wykorzystując możliwości 
naszych płuc i nawet nie zdając sobie
z tego sprawy.

A co, jeśli mamy delikwenta, który
w ogóle nie lubi się ruszać?

Niestety, to się zdarza. I trochę mnie to 
przeraża, bo zdarza mi się coraz 
częściej, aczkolwiek nie stricte
u seniorów. Są to zwykle osoby w kwie-
cie wieku, które na pierwszym miejscu 
stawiają pracę, a na drugim odpoczy-
nek po pracy. Niezbyt aktywny. Senio-
rzy w pewnym momencie zdają sobie 
sprawę, że to właśnie ruchu im potrze-
ba. To jest wspaniała zmiana.

To weźmy na tapet drugą grupę – 
tych, którzy mówią, że nie mogą się 
ruszać, bo są schorowani. Bo przeszli 
zawał, bo boli ich kręgosłup.

Rzeczywiście, jest taki problem. Warto 
mieć wtedy ze sobą cały worek kont-
rargumentów. Po pierwsze to, co się 
stało, jest spowodowane brakiem 
ruchu. Po drugie, ruch to profilaktyka, 
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która może nas uchować przed kolej-
nym takim problemem. Mięsień serco-
wy, jak każdy inny mięsień, potrzebuje, 
by go trenować, także po zawale. 
Osobom starszym trzeba dawać 
konkretne przykłady, konsekwencji ich 
zachowania, to bardzo ważne. Można 
też dawać przykłady innych osób star-
szych z okolicy. Jest sporo ludzi, którzy 
np. uprawiają nordic walking, wystar-
czy czasem tylko wyjrzeć przez okno. 
Warto zadać pytanie: nie możesz, czy 
nie chcesz? A dzięki temu pokazać, że 
to wymówka, a nie prawda. Ważne jest 
też podejście. Nie mówmy „musisz”, 
tylko podkreślmy, po co to wszystko!

Chwila. Czyli wszystkie nasze proble-
my ze zdrowiem, a przynajmniej ich 
większość, to konsekwencja braku 
ruchu?

Ruch poprawia elastyczność naszych 
tkanek, decydujących o zakresie 
ruchomości. Ruch poprawia siłę,
a poprzez siłę również koordynację. 
Poprawia pracę serca, czyli naszej 
najważniejszej pompy w ciele. Przez to 

od razu poprawia nam krążenie, które 
często szwankuje u osób starszych. I to 
tylko część ortopedyczna.
 
Spójrzmy na kwestie internistyczne. 
Osoby starsze często mają problem
z perystaltyką jelit, z trawieniem. To też 
normalna sprawa degeneracyjna 
narządów wewnętrznych. Jeśli więc 
poprawimy pracę serca, krążenie, to 
automatycznie poprawi się perystalty-
ka. Wszystko zacznie żyć. I wiesz co 
jest jeszcze ważne? Aspekt społeczny. 
Ja bardzo często namawiam seniorów 
na zajęcia zorganizowane, żeby mogli 
pospotykać się z innymi. Ludzie to 
osoby biopsychospołeczne. Do popraw-
nego funkcjonowania potrzebujemy 
więc cząstek: biologicznej, czyli zdro-
wia, psychicznej, czyli dobrego samo-
poczucia i społecznej, czyli ludzi. 
Potrzebujemy kontaktów z ludźmi, 
nieważne, czy mamy sześćdziesiąt, 
czterdzieści czy dwadzieścia lat.

Czyli ruch jest uniwersalnym lekiem 
na wiele różnych chorób!
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Zdecydowanie tak! I wielu lekarzy 
różnych specjalizacji to przyzna. Ruch 
jest fantastycznym lekiem.

A jak zacząć ćwiczyć bezpiecznie, 
jeśli ktoś prowadził do tej pory 
statyczny tryb życia?

Na pewno zacząć od prostych rzeczy, 
typu spacer. Jeśli do sklepu podjeż-
dżamy jeden przystanek, to spróbujmy 
przejść się pieszo. To bardzo prosta 
rzecz. Zacznijmy od ćwiczeń świado-
mego oddechu. Kilka minut takich 
ćwiczeń dziennie i już mamy pierwsze 
treningi z głowy! Później możemy się 
położyć na macie i w prostych pozy-
cjach zacząć sobie ćwiczyć. Na YouTu-
be można znaleźć wiele ciekawych 
programów. Jeśli jednak boimy się 
trenować samemu, warto za pierw-
szym razem skonsultować się z trene-
rem lub fizjoterapeutą.

Czy siłownia to dobre miejsce dla 
osób starszych?

Według mnie to jest bardzo dobre miejsce! 

Widzę zresztą na siłowniach coraz 
więcej seniorów, często na zajęciach 
im dedykowanych, które są świetną 
zabawą. Oczywiście rozumiem, że 
siłownie to dla osób starszych miejsce 
nowe, nieznane, dlatego warto pytać
i korzystać z pomocy. W klubach 
fitness są trenerzy, różnego rodzaju 
asystenci, których praca właśnie na 
tym polega. Nie ma się co bać, chodzi
o to, by siłownia była przyjemnością.

Czy potra�sz rozpoznać po swoich 
pacjentach, czy prowadzą aktywny 
tryb życia?

Zdecydowanie! To widać po proble-
mach, które przynoszą. Zazwyczaj 
osoby aktywne mają dużo mniejsze 
dolegliwości, są one miej przewlekłe, 
wynikające zwykle z tego, że coś zrobili 
i boli. Nasza terapia jest wtedy dużo 
szybsza i przyjemniejsza. Jeśli pacjent 
się nie rusza, problemy nie dość, że są 
przewlekłe – trwają kilka miesięcy czy 
u rekordzistów nawet kilka lat – to jesz-
cze są podparte problemami interni-
stycznymi. Czyli mamy ból kręgosłupa 
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czy bioder, a do tego nadciśnienie czy 
problemy gastryczne.

Jakie są według Ciebie bezwzględne 
przeciwwskazania do uprawiania 
sportu przez seniorów?

Na pewno zaawansowane problemy 
kardiologiczne, aczkolwiek takie osoby 
są już zwykle pod opieką lekarzy
i sądzę, że lekarze namawiają je na 
aktywność fizyczną w takim zakresie, 
w jakim mogą ją uprawiać. Druga kwe-
stia to ból. Nie ma co robić nic na siłę, 
bo tylko się zdemotywujemy. 

A dlaczego warto przychodzić do 
takich osób, jak Ty? W czym może 
pomóc �zjoterapia i czy może warto 
czasem przyjść pro�laktycznie?

Pacjenci, którzy przychodzą do mnie 
profilaktycznie to utopia (śmiech)! 
Jakby ktoś przyszedł do mnie z pyta-
niem „Panie Maćku, chcę się zapisać na 
siłownię i nie wiem, czy jestem na to 
gotowy, czy możemy to sprawdzić?”, to 
byłoby super! Ale jak już nie udało się 

profilaktycznie, to tak naprawdę 
można przyjść z każdym bólem. Jeśli 
mamy pewność, że nic się nie zerwało, 
nie złamało, a jednak boli, to nawet 
lepiej przyjść do fizjoterapeuty, niż do 
ortopedy, bo może to być zwykłe 
naciągnięcie czy spięcie mięśnia, które 
można manualnie naprawić. Często też 
fizjoterapia pomaga na nadciśnienie, 
problemy gastryczne, trawienne,
a także zawroty czy bóle głowy. Jeśli 
chcemy zacząć aktywność fizyczną po 
przerwie, to też nie zaszkodzi skonsul-
tować się przed jej rozpoczęciem.

Czy wizyty u Ciebie bolą?

Pomidor (śmiech). Na pewno warto 
podkreślić, że terapia manualna u fizjo-
terapeuty to nie jest masaż. Niestety, 
często pierwsze momenty są bardzo 
bolesne. Staram się, by tak nie było, ale 
warto pamiętać, że im bardziej napięta 
tkanka, tym trudniej jest ją rozluźnić.

O czym z Twojej perspektywy warto 
pamiętać w kontakcie z osobami star-
szymi?
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O podejściu. Trzeba pamiętać, że dla 
nich taka przykładowa siłownia to jest 
coś nowego. Maszyny są nowe, prze-
strzeń z ludźmi jest nowa. Powinniśmy 
być spokojni, wrażliwi, cierpliwi. To 
ważne, żeby jak najwięcej osób star-
szych dowiadywało się, że siłownie to 
także miejsce dla nich. Że tam też 
mogą szukać rozwiązania swoich 
problemów.

Maciej 
Berond
fizjoterapeuta, terapeuta manualny

W swoim gabinecie zajmuje się pacjen-
tami z problemami ortopedycznymi, 
pomaga wyleczyć urazy sportowe,
a także bóle powstające z siedzącego 
trybu życia. Specjalizuje się w diagno-
styce trudnych przypadków. Wykorzy-
stuje terapię nerwowo-mięśniową, 
manualną kręgosłupa, rozluźnianie 
mięśniowo-powięziowe, pinoterapię, 
igłoterapię oraz terapię wisceralną. 
Prywatnie pasjonat sportów zespoło-
wych, a zwłaszcza koszykówki, którą 
do dzisiaj uprawia rekreacyjnie.

Gabinet Triomedica 
ul. Bartycka 115/u4
      m.berond@gmail.com
      601 690 097
      @maciej.berond.�zjoterapia
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TOMASZ ŻÓŁTAK, PSYCHOLOG

PYTAJMY
O TO, CZEGO 
NAM PO-
TRZEBA!
 
O TYM, JAK WAŻNE JEST STAWIANIE 
PYTAŃ (TAKŻE SOBIE SAMEMU!)

„Najtrudniejszą umiejętnością w dbało-
ści o relacje jest nauka towarzyszenia 
drugiej osobie,  rozumiana jako uzna-
wanie tego, kim ta druga osoba jest.” 
– mówi psycholog, Tomasz Żółtak. 
„Należy pytać! O poczucie celu i sensu. 
Warto znać swój system wartości
i każdego dnia podążać za nim.”
– podkreśla.

Żyjemy w trudnych czasach, w których 
jesteśmy stale atakowani ogromną 
ilością bodźców i nowych informacji. 
Jak w takim świecie żyje się osobom 
starszym?

Każdy moment funkcjonowania wiąże 
się z jakimiś trudnościami, charaktery-
stycznymi dla danego etapu. Myślę, że 
najbardziej doskwierającym proble-
mem osób starszych jest obecnie 
poczucie osamotnienia. Z tym zmagają 
się w ogóle kraje rozwinięte i rozwijają-
ce się, tworząc nawet różnego rodzaju 
instytucje, które mają temu zjawisku 
przeciwdziałać. My w Polsce nie mamy 
niestety takich rozwiązań, a szkoda. 
Drugi obszar to wykluczenie cyfrowe. 
Ma to związek nie tylko z telefonem 
komórkowym, ale też z różnego rodzaju 
IVR-ami (system interaktywnej obsługi 
osoby dzwoniącej – przyp. red.),
z którymi spotykamy się podczas połą-
czeń telefonicznych. Coraz więcej 
spraw aktualnie załatwia się przez 
różnego rodzaju aplikacje – płaci się 
prąd, komunikuje się z urzędem, posia-
da się cyfrową dokumentację, a w ślad 
za nią konieczność zapamiętywanie 
niezliczonych ilości haseł i loginów. 
Trzeci obszar, który bym nakreślił, 
związany jest z marginalizacją emery-
tów i fałszywym klasyfikowaniu ich 
jako osoby nieprzydatne, bo nie przy-
kładają się do wzrostu PKB. Całe 
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szczęście, że sytuacja na obecnym 
rynku pracy zdaje się to przekonanie 
demitologizować.

Z czego to się bierze i czy nie jest 
trochę tak, że osoby nienależące do 
najmłodszych pokoleń, same w sobie 
czują opór przed nowością i nie chcą 
nawet próbować przystosowywać się 
do dynamicznie zmieniającego się 
świata?

Myślę, że to wynika z wielu czynników. 
Podstawowym wydaje się być rzeczy-
wiście lęk przed przełamywaniem 
barier, przed oceną otoczenia. Ten lęk 
sprawia, że aktywności życiowe senio-
rów stają się coraz bardziej ogranicza-
ne.

Co można z tym robić?

Należy stymulować ogólną aktywność 
życiową. To może być np. aktywność 
rodzinna, angażowanie osób senioral-
nych w kultywowanie różnych świąt czy 
tradycji. Drugi obszar to aktywność 
społeczna, czyli kluby, fundacje, 
wolontariaty, mikrospołeczności lokal-

ne, które umożliwiają nam posiadanie 
wpływu na część świata wokół nas. 
Kolejny to aktywność ruchowa, bo – 
mówiąc krótko – kondycja fizyczna ma 
ogromne przełożenie na kondycję 
psychiczną, a z kolei dobra kondycja 
psychiczna sprawia, że żyje się dłużej. 
Aktywność może być też związana
z edukacją. Mówimy tu o uniwersyte-
tach trzeciego wieku, kursach i innego 
rodzaju aktywizacjach. Mamy też 
aktywności duchowe, angażowanie się 
we wspólnoty religijne, przyrodę – 
działki, podróże. Opcji jest wiele. Młod-
sze pokolenia mogą pomagać, zachę-
cać, inspirować.

Jak robić to dobrze? Często chyba 
zachęcanie przynosi odwrotny 
skutek, bo prowadzone zbyt nachal-
nie, odbierane jest jako atak.

Myślę, że zawsze można zapytać, czego 
dana osoba potrzebuje.

Tak po prostu.

Tak! Zapytać i na bazie odpowiedzi, 
spróbować uznać to, co danej osobie 
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jest potrzebne. Małymi krokami próbo-
wać podpowiadać, jakie są możliwości, 
wykazując się cierpliwością i mając 
świadomość, że osoby starsze funk-
cjonują w innym trybie niż młodsze.

Czyli jakim? To chyba też dość 
powszechny problem, że w ramach 
różnych pokoleń nie rozumiemy siebie 
nawzajem.

I tu – znowu – należy pytać. O poczucie 
celu i sensu. O wartości, które są 
fundamentem życia i na tej bazie 
starać się zorganizować tę przestrzeń. 
Nie narzucajmy czegoś, co nam się 
wydaje jedyne i słuszne, ale starajmy 
się dowiedzieć o fakty. W komunikowa-
niu się z osobami starszymi często 
zapominamy o tym, że one też kiedyś 
przeżywały swoją młodość, były zako-
chane, miały swoje pasje, pragnienia
i cele. Żyły co prawda w innych czasach, 
natomiast nie różniły się zbytnio od 
współcześnie młodych osób, jeśli 
chodzi o rzeczy fundamentalne.

Jak w takim razie dbać o relacje
z ważnymi dla nas ludźmi?

Najtrudniejszą umiejętnością w dbało-
ści o relacje jest nauka towarzyszenia 
drugiej osobie, rozumiana jako uzna-
wanie tego, kim ta druga osoba jest. 
Uznawanie tego, że jest kimś odręb-
nym i że ta odrębność jest dobra. 
Niezmienianie jej, pozwolenie jej na 
wyrażanie siebie, na to, jak ona 
doświadcza świata, co jest dla niej 
ważne i próba usłyszenia jej.

Z jakimi problemami zgłaszają się do 
Pana seniorzy?

To są najczęściej osoby, które dokonu-
ją bilansu życiowego. Mając świado-
mość upływającego czasu, starają się 
poukładać pewne sprawy, by żyć
w sposób pogodzony ze sobą.

Co Pan im radzi?

Nic, bo psychoterapia nie polega na 
radzeniu, co bywa frustrujące dla osób, 
które zgłaszają się po raz pierwszy. 
Psychoterapia to spotkanie dwóch 
osób. Pacjent trzyma kierownicę
i kieruje autem, a ja siedzę jako pasażer 
i ewentualnie nawiguję. Razem stara-
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my się dojechać do celu. W dużym 
skrócie moja praca polega na pogłę-
bianie różnych kwestii poprzez rozmo-
wę, odnajdywaniu zasobów i wartości, 
co przynosi ulgę i nadzieję.

Czy pojawia się czasem myśl „szkoda, 
że ktoś nie przyszedł wcześniej, że już 
jest za późno”?

Nie, ja myślę, że pacjenci zgłaszają się 
w najlepszym i najbardziej adekwat-
nym dla nich momencie. Zawsze. Bo 
psychoterapia jest dla każdego. Bez 
względu na wiek, płeć, status społecz-
ny. Jest wolna od jakichkolwiek wyklu-
czeń.

Co robić, gdy jest źle? Albo może 
wręcz: co robić, by nie dopuścić do 
tego, by było źle?

Warto jest rozeznać w sobie, jaka jest 
moja aktywność życiowa, a następnie 
zweryfikować, na ile jest ona bierna,
a na ile aktywna. Jeśli jest bierna, to 
sprawdzić, co mogę zrobić – uwzględ-
niając otaczające okoliczności – żeby 
ją zmienić. Czy mogę się zaangażować 

bardziej w życie rodzinne? A może
w aktywność fizyczną? Czy mogę zwró-
cić się do lokalnych społeczności? 
Może jestem potrzebny jako wolonta-
riusz? Wystarczy się rozejrzeć. Każdy 
człowiek jest inny i to jest w porządku. 
Warto znać swój system wartości
i każdego dnia podążać za nim. Inwe-
stować czas, pieniądze, chęci, energię 
w to, żeby pracować na rzecz utrzyma-
nia tych wartości w swoim życiu.

Czyli tak naprawdę przez całe życie 
pozostawać proaktywnym, a nie czekać 
na to, aż ktoś wyciągnie nas z dołka
za uszy?

Tak, w toku ewolucji naszych genów 
zawsze ważne było, by poziom aktyw-
ności człowieka był wysoki. Dlatego 
tak bardzo istotne jest, by zachęcać do 
aktywności fizycznej, bo ona może być 
fundamentem bardzo dobrej kondycji 
psychicznej. Mamy niezliczone ilości 
dowodów naukowych na to, jak bardzo 
aktywność fizyczna wpływa na dobro-
stan człowieka, szczególnie seniora.
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Na czym to polega?

Umiarkowana aktywność fizyczna 
stanowi jeden z najlepszych środków 
przeciwdepresyjnych i przeciwlęko-
wych. Ćwiczenia fizyczne regulują 
chemię naszego organizmu, aktywizu-
jąc neuroprzekaźniki, np. acetylocholi-
na, serotonina, noradrenalina, dopami-
na. Dzięki temu czujemy się bardziej 
naładowani energią, zdrowsi, układ 
immunologiczny pracuje lepiej. 
Ćwiczenia fizyczne obniżają ryzyko 
wystąpienia miażdżycy, nowotworów, 
otyłości, cukrzycy typu 2, i wpływają na 
ogólnoustrojowy dobrostan, który 
może przełożyć się na zmniejszenie 
intensywności objawów takich jedno-
stek jak Alzheimer czy Parkinson. 
Myślę, że warto uczulić specjalistów 
zajmujących się opieką zdrowotną nad 
osobami senioralnymi, jak ważna
w procesie leczenia tych osób jest 
aktywność fizyczna. Ćwiczenia aero-
bowe bądź treningi oporowe
i elastyczności  powinny być nieodzow-
nym dodatkiem do terapii. Jako ludzie 
jesteśmy nieprzystosowani do statycz-
nego trybu życia i do diety, którą ma 

większość z nas. Kultura, w której 
żyjemy, ułatwia nam siedzenie i niewy-
chodzenie z domu.

Akurat tutaj starsze pokolenia powin-
ny mieć przewagę, bo przywiązująca 
do fotela technologia to wymysł 
obecnych czasów.

Zdecydowanie. Ale chyba ogólnie, jako 
społeczeństwo, staliśmy się bardziej 
leniwi, bardziej wygodni. Za mało 
edukujemy ludzi, że musimy być aktyw-
ni. Świetnie, że powstają programy 
takie jak CityFit, skierowane na aktywi-
zację osób starszych, bo ważne, żeby-
śmy my, jako społeczność, tworzyli 
możliwości do takiej aktywność.

Czy według Pana relatywnie młoda 
społeczność klubów �tness jest 
gotowa na to, by przyjąć seniorów?

Zdecydowanie tak! Z własnego doświad-
czenia, jako uczestnika różnych zajęć 
sportowych, wiem, że osoby senioralne 
obecne w klubach sportowych wzbu-
dzają zawsze bardzo duży entuzjazm.
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Tomasz
Żółtak
psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną, 
grupową młodzieży oraz dorosłych,
a także psychoterapię par. Specjalizuje 
się w pracy z pacjentami doświadcza-
jącymi depresji, zaburzeń somatyza-
cyjnych, zaburzeń osobowości, kryzy-
sów emocjonalnych oraz trudności
w relacjach. W pracy wykorzystuje 
elementy dialogu motywującego oraz 
psychodramy.

Związany z siecią Klinik PsychoMe-
dic.pl - największą siecią poradni zdro-
wia psychicznego w Polsce, świadczą-
cą kompleksową pomoc dla dorosłych 
oraz dzieci i młodzieży.

PsychoMedic.pl

      kontakt@psychomedic.pl
      799 399 499
      @psychomedic.pl
      PsychoMedic.pl
      psychomedic.pl
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INTROFIT

RUCH TO 
ZDROWIE
 
PROSTY PLAN ĆWICZEŃ NA DOBRY 
POCZĄTEK

1. Rotacja kręgosłupa piersiowego
w leżeniu bokiem.

Połóż się na boku. Noga która znajduje 
się na dole powinna być wyprostowa-
na, a górna zgięta z kolanem na wyso-
kości biodra. Ramiona wyprostowane 
przed sobą. Przenieś górną dłoń na 
drugą stronę ciała, robiąc wydech. 
Powtórz na drugą stronę. Ćwiczenie 
pomaga rozciągnąć mięśnie klatki 
piersiowej, zapobiega garbieniu oraz 
bólom kręgosłupa piersiowego
i szyjnego. 

2. Rozciąganie pośladków.

Leżąc na plecach przyciągnij jedną, 
ugiętą nogę do klatki piersiowej. Przy-

trzymaj przez 15 sekund. Zrób tak na 
zmianę z każdą nogą 4 razy. Ćwiczenie 
to pomaga w walce z bólem kręgosłupa 
lędźwiowego.

3. Unoszenie bioder.

Leżąc na plecach ugnij nogi w kola-
nach. Robiąc wydech unieś biodra
i plecy do góry, aż tułów znajdzie się
w jednej linii z udami. Opuść biodra 
płynnym ruchem robiąc wdech. 
Ćwiczenie to wzmacnia uda, pośladki
i brzuch. Pomaga zapobiegać bólom 
kręgosłupa oraz kolan.

4. Klęk podparty: bird-dog.

Ustaw się w podporze na kolanach
i dłoniach. Kolana ustaw pod biodrami, 
a dłonie pod barkami. Unieś ramię
i przeciwną nogę do pełnego wyprostu 
tak, aby ramię, tułów i noga znalazły 
się w jednej linii. Wykonaj po 5 powtó-
rzeń na każdą stronę. Ćwiczenie 
wzmacnia plecy, pośladki, brzuch
i ramiona.
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5. Ściąganie drążka wyciągu górnego. 

Złap drążek nachwytem, robiąc 
wydech ściągnij go pod brodę. Ciężar 
dobieramy tak, żeby można było swo-
bodnie wykonać ok. 10-12 powtórzeń. 

6. Trening cardio na rowerze pozio-
mym. 

Wykonaj 10-20 min jazdy na rowerze 
poziomym. Rower ten zapewnia 
podparcie dla kręgosłupa, dzięki 
czemu ćwiczenie jest to bardziej kom-
fortowe dla seniorów.

Plan treningowy INTROFIT przygotowany 
przez Trenera Personalnego CityFit 
Plaza Rzeszów, Krystiana Sadowskiego.
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„
Uczestnictwo w fitnessie to coś 
więcej niż tylko aktywność 
fizyczna. Spotykam się z ludźmi, 
na których mi zależy. Przyjaźni-
my się, wychodzimy razem do 
kina, na kawę, uczestniczymy 
w imprezach organizowanych 
przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, do którego należymy. 
Uczestniczymy sobie nawza-
jem w życiu, bo przecież nie da 
przyjść na fitness, poćwiczyć
i rozejść się bez słowa. A ja to 
uwielbiam! Uwielbiam ludzi!

Irena
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CITYFIT 
W POLSCE
SPRAWDŹ NASZE
LOKALIZACJE
W TWOIM MIEŚCIE!

Chorzów
CH AKS
ul. Parkowa 20

Gdańsk Forum
Forum Gdańsk
ul. Targ Sienny 7

Gdańsk Olivia
Olivia Business Centre
Aleja Grunwaldzka 472d

Białystok
Galeria Zielone Wzgórze
ul. Wrocławska 20

Bielsko – Biała
Park Karpacka
ul. Kolista 23

Bydgoszcz
CH Rondo
ul. Kruszwicka 1
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Gliwice
Gliwickie Centrum Handlowe
ul. Zwycięstwa 52A

Katowice
Rynek
ul. Rynek 12

Kraków
Prinicipio
ul. Armii Krajowej 25

Lublin Plaza
CH Lublin Plaza
ul. Lipowa 13

Lublin Zana
CH Tomasza Zana
ul. Zana 19

Lublin Gajek
Gajek
Aleja Spółdzielczości Pracy 26

Poznań
Galeria Pestka
Aleja Solidarności 47

Puławy
Galeria Zielona
ul. Lubelska 2

Rzeszów
Plaza Rzeszów
Aleja Tadeusza Rejtana 65

Toruń
Toruń Plaza
ul. Władysława Broniewskiego 90

Warszawa Reduta
Atrium Reduta
Aleje Jerozolimskie 148

Warszawa Targówek
CH Zielony Targówek
ul. Głębocka 13

Warszawa Wiatraczna
Galeria Rondo Wiatraczna
ul. Grochowska 207

Warszawa Wola
PDT Wola
ul. Młynarska 8/12
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Warszawa Rondo ONZ
Rondo ONZ
ul. Twarda 18

Wałbrzych
Galeria Victoria
ul. 1 Maja 64

Wrocław Stare Miasto
Stare Miasto
ul. Szewska 3a

Wrocław Wroclavia
CH Wroclavia
ul. Sucha 1

Bydgoszcz Fordon
(planowane otwarcie w 1. kwartale 2023 r.)

Galeria Fordon
ul. Stanisława Skarżyńskiego 10



MASZ PYTANIA?
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
22 113 93 00
PN-CZ 8:00-20:00 | PT 8:00-17:00


