
,, Życie to ruch ,, 

A. Einstein 

,, Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo ale 

żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu i zdrowego odżywiania ,, 

Warsztaty Zdrowia 
3 – dniowy  program  w miejscu zamieszkania 

5 – 7 maj 2015r  Gostyń 

Cel; Wprowadzenie nawyków zdrowego stylu życia w wieku 55 plus  

Wiedza – zrozumienie – działanie 
 
Blok tematyczny obejmować będzie zajęcia prowadzone w miejscu 

zamieszkania bądź w pobliżu w zakresie; 

 zdrowe nawyki żywieniowe; zajęcia w formie wykładów, seminaria oraz 

praktyczne 

 aktywność  fizyczna – w formie wędrówek z kijkami po najbliższej 

okolicy 

 zaangażowanie społeczne w swoim środowisku 

 

Zajęcia poprowadzą; 

Zbigniew Kuśnierz – wykłady i wędrówki z kijkami 
Podyplomowe studia o kierunku; Geriatria i opieka długoterminowa 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2013  

,,Żywienie w zdrowiu i chorobie,, w trakcie studiów podyplomowych  UJ w Krakowie, 2015 

 

Małgorzata Radwan –  żywienie i zajęcia praktyczne (pokarm dla ciała) 
Certyfikat Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  

,, Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych ,,  2012 

 

oraz wykłady w formie przekazu multimedialnego przez satelitę poprowadzi; 

 

lek. med. Janusz Wyrwalski – pulmonolog / Żywiec / 

 

         Dzień pierwszy / 5.05.2015 wtorek / 
 

 9.00 rozpoczynamy od wędrówki pieszej z kijkami po najbliższej okolicy. 

Filozofowie greccy chodząc rozwijali swoje myśli. Jeden z nich pisał. ,, 

Gdy wędruję uruchamia się także moje myślenie i rozwijam nowe 

przemyślenia... gdy zastygam, zastyga także moje myślenie ... gdy reaguję 

aktywnie, wzmacnia się również moja wewnętrzna aktywność – również ta 

myślowa ,,. Należy to potraktować dosłownie, dlatego dobrze jest 

wędrować w dobrym towarzystwie – mam na myśli Słuchaczy  



  10.00 śniadanie przygotowane w formie stołu szwedzkiego 

rozpoczynamy od wypicia świeżego soku z marchwi i jabłka oraz na 

ciepło zakwasu buraczanego. Ponadto do wyboru; pasta słonecznikowa i 

pasztet brokułowy, musli zbożowe, pasztety warzywne z selera i brokuł, 

kaszka orkiszowa z sokiem owocowym.. Podczas wspólnego posiłku 

uczymy się nie tylko jeść w spokoju i przyjaznej atmosferze ale uczymy się 

właściwego doboru i kolejności spożywania pokarmu.  

 

 10.30 czas na warsztaty zdrowia – wykład  

,, Wiek kalendarzowy a biologiczny ,, 
,, Już powierzchowne obserwacje pozwalają stwierdzić znaczną rozbieżność między 

wiekiem kalendarzowym a biologicznym właśnie w odniesieniu do populacji III wieku, 

tj. osób w wieku emerytalnym. Mówimy o ludziach starych oraz o ludziach 

biologicznie i społecznie młodszych, niż na to wskazywałby ich aktualny wiek 

kalendarzowy. ,, lekarz, prof. Halina Szwarc 

 

 12.00 czas na przerwę – pijemy sok jabłkowy i zieloną herbatę 
,, Po wypiciu dwóch lub trzech filiżanek zielonej herbaty krew obfituje w EGCG. 

Związek ten rozprowadzany jest w organizmie za pomocą naczyń włosowatych, 

otaczających i odżywiających każdą komórkę ciała ... Uruchamia w wątrobie 

mechanizmy, które szybciej eliminują z ciała rakotwórcze toksyny.. ,,  

lekarz, dr David Servan-Schreiber - ,, Antyrak ,,  

 12.15  w drugiej części  

,, Ciało i Ducha ratować żywieniem ,,  
dr Ewa Dąbrowska wykład odtworzony z DVD./ 

 13.15 czas na pokarm dla ciała – obiad  

 

 14.00 podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia zajęć. 

 

         Dzień drugi / 6.05.2015 środa / 
 

  8.00 wędrówka piesza z kijkami po najbliższej okolicy 

 

 9.00,, Dieta owocowo-warzywna alternatywa w żywieniu ,, 
      lek. med. Janusz Wyrwalski, wykład multimedialny bezpośrednio z gabinetu      

,, Jak ktoś, kto nie zna się na pożywieniu może zrozumieć choroby człowieka ,, 

                              Hipokrates, ojciec medycyny / 460 – 357 p.n.e./ 

  10.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego. Pamiętamy, że nie tylko 

spożywamy wspólnie śniadanie ale to są  jednocześnie zajęcia 

seminaryjne na warsztatach zdrowia. Prowadzenie seminarium przejmuje 

osoba, która przygotowuje na co dzień pokarmy łącząc zdrowy i smaczny 

ich dobór  dla ciała i umysłu. 

 10.30 czas na warsztaty zdrowia – wykład 



,, Fizjologia trawienia – właściwy dobór pokarmów ,, 

  co pisze na ten temat znany lekarz G. Małachow; ,, Bez poznania prawidłowego 

łączenia produktów nie ma najmniejszego sensu mówić o uzdrawianiu za pomocą 

odżywiania lub rozprawiać o szkodliwości bądź korzyści pożywienia.,,  
 a w drugiej części  

,,  Oczyszczania organizmu z toksyn ,, 
 Co pisze na ten temat autorytet, lekarz dr Norman Walker - ,, Moje 

doświadczenie mi mówi, że najlepsze odżywianie może mieć ten sam skutek 

co najgorsze, jeżeli system usuwania zbędnych produktów, czyli układ 

wydalniczy naszego organizmu, będzie zablokowany przez gromadzące się, 

fermentujące i gnijące resztki pokarmowe.,, 

 

 12.00  czas na przerwę – pijemy sok jabłkowy i zieloną herbatę 

 

 12.15 czas na seminarium; 

,, Właściwe łączenie pokarmów – białka, węglowodany, tłuszcze ,, 
oraz w drugiej części; 

,,Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych,,  

 

 13.30 czas na pokarm dla ciała - obiad 

 

  14.00 Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia zajęć. 

 

        Dzień trzeci / 7.05.2015 czwartek / 

 
 9.00 wędrówka piesza z kijkami po najbliższej okolicy 

 

 10.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego. Poranny posiłek jest 

bardzo ważny i nie tylko decyduje o naszej wydolności fizycznej ale i 

umysłowej przez cały dzień ! 

 

         10.30 czas na warsztaty zdrowia – wykład  

,, Człowiek jest lekarstwem dla Człowieka ,, 
a co na to nauka ? prof. Andrzej Szczeklik pisze; ,, Badania obrazowe mózgu 

wskazują, że umiejętność pomagania innym bez oczekiwania na nagrodę może być 

zapisana na trwałe w naszym umyśle Zaczyna się mówić o ośrodku dobroczynności i 

próbuje nawet ściśle określić jego miejsce w tylnej części bruzdy skroniowej górnej. 

Im silniej jest pobudzony, tym większe szanse, iż zrobimy coś bezinteresownie. 

Zapewne u matki Teresy z Kalkuty ten punkt mózgu świeciłby jasno, oślepiająco, bez 

wsparcia rezonansu magnetycznego. Tak więc medycyna mówi nam, iż dobre uczynki 

rodzą się w głowie / o sercu nie zapominając /, lecz nie w genach.,, W tym gronie 

Słuchaczy zapowiada się na ciekawą dyskusję. 



 

       *  11.15 czas na przerwę – pijemy sok jabłowy i zieloną herbatę 

 

 11.30 czas na dyskusję – seminarium, piszemy konspekt  

,, Jak wprowadzić nawyki   zdrowego stylu życia ,, 
 

 13.15 czas na pokarm dla ciała – obiad pełnowartościowy  

 

        Podsumowanie warsztatów zdrowia  

wręczenie  Dyplomów 
 

 

 

 

 

 

 

 

Program przygotował i opracował;                             

Zbigniew Kuśnierz    

mail; zbigniew.kusnierz@onet.eu        tel. 607870790                                                       

Konsultacja medyczna                                                         

Lek, med. Janusz Wyrwalski         

 

 

              

 

Liczy się każdy dzień a czas to … miłość 

 

 

 

 

 

          

 

 


