
 AKADEMIA SENIORA W STOPNICY 
 

Organizator - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy. 
 
Siedziba – ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica. 
 
Przewidywany czas działania Akademii – styczeń 2022 roku – maj 2022 roku. 
 
 
Częstotliwość spotkań – 2 spotkania w miesiącu( soboty) po 5 godzin (50 minut), 
w godzinach od 10.00 do 15.10 . Między zajęciami przewiduje się przerwy po 10 
minut oraz przerwę obiadową 30 minut. 
 
Do udziału w spotkaniach Akademii zapraszamy osoby w wieku 60+, z terenu 
Miasta i Gminy Stopnica. 
Opłata za 1 miesiąc uczestnictwa wynosi 60 zł. (6 zł za 1 godzinę), płatne do 10 
dnia każdego miesiąca, na wskazany nr rachunku bankowego, lub w kasie MCK 
w Stopnicy (opłata przeznaczona będzie na: zakup pomocy i materiałów do zajęć, 
wynagrodzenia dla prowadzących, posiłek jednodaniowy, wodę dla słuchaczy, 
opłatę za bilety wstępu podczas wycieczek)(autokar – dodatkowa opłata). 
 
Zapisy trwają od 1.11.2021 roku do 17.12.2021 roku. Zapisu dokonuje się 
telefonicznie u dyrektora MCK w Stopnicy, tel. 503 109 521, lub osobiście u 
Dyrektora MCK w Stopnicy, od poniedziałku  do piątku, w godzinach od 9.00 do 
15.00 .  
 
Spotkanie inauguracyjne planowane jest na dzień 9.01.2022 roku, na godzinę 
14.00 w siedzibie MCK w Stopnicy, sala nr 1. Podczas spotkania inauguracyjnego, 
słuchacze otrzymają indeksy oraz wszystkie wymagane dokumenty do podpisu. 
 
 Akademia Seniora w Stopnicy  rozpocznie działalność pod warunkiem, że 
zapisze się do niej 20 - 25 osób, dla tylu słuchaczy przewidziano miejsca. Będzie 
tworzona również lista rezerwowa.  
Zakończenie spotkań w Akademii przewiduje się na 29.05.2022 roku. W tym 
dniu słuchacze otrzymają dyplomy ukończenia Akademii i upominek. 
Wykłady, ćwiczenia, różnego rodzaju zajęcia, będą prowadzone przez 
psychologów, dietetyków, animatorów, pedagogów, fizjoterapeutów. 
 
 
 



PROPONOWANY PLAN ZAJĘĆ w AKADEMII SENIORA w STOPNICY: 
 
STYCZEŃ 2022 roku – spotkanie I w dniu 15.01.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat: Wykład na temat: „Król Kazimierz Wielki – ciekawostki z życia     człowieka, który 
królem został” . 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: Taniec to zdrowie. Nauka tańca np. New York. 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Zajęcia umuzykalniające – śpiew. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Przygoda z ziołami – ziołolecznictwo. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Przygoda z ziołami – ziołolecznictwo. 
 
STYCZEŃ 2022 roku – spotkanie II w dniu 29.01.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat: Pierwsza pomoc przedmedyczna – zasady, sposoby, metody. 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: Sztuka makijażu. Teoria i praktyka. 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Zajęcia teatralne. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Zajęcia teatralne. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Zajęcia umuzykalniające. 
 
LUTY 2022 roku – spotkanie I w dniu 12.02.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat: Wykład na temat; „Religie świata”(3 wybrane). 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: Kurs rysunku – martwa natura. 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Kurs rysunku. Martwa natura - kontynuacja. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Święci Piotr i Paweł – życiorysy, projekcja filmu. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Święci Piotr i Paweł - kontynuacja. 
 
 
 



 
LUTY 2022 roku – spotkanie II w dniu 26.02.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat: Bibułkarstwo – warsztaty rękodzieła. 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: Warsztaty pisania poezji. 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Warsztaty pisania poezji - kontynuacja. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Ćwiczenia mowy i języka – zajęcia z logopedą. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Joga dla seniora. 
 
 
MARZEC 2022 roku – spotkanie I w dniu 12.03.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat: Ćwiczenia usprawniające organizm – zajęcia z fizjoterapeutą. 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: Na ludową nutę – zajęcia umuzykalniające. 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Wykład na temat: „Słowianie i ich Bogowie”. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Wykład na temat zdrowego żywienia – spotkanie z dietetykiem. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Spotkanie z dietetykiem – działania praktyczne – soki. 
 
 
MARZEC 2022 roku – spotkanie II w dniu 26.03.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat: Taniec to zdrowie – nauka tańca „Belgijka”. 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: Kompetencje medialne – „wizytówka plotka” . 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Kultura słowa – sztuka pięknego wysławiania się. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Matematyka – ćwiczenia pamięci i myślenia. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Kijki nordic walking – moc dobrego dla człowieka . 
 
 
 



 
KWIECIEŃ 2022 roku – spotkanie I w dniu 9.04.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat. Wykład na temat: „Moje samopoczucie” – spotkanie z psychologiem. 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: „Szczęście i szczęśliwy człowiek” – spotkanie z psychologiem . 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Moc kwiatów i zapachów - wykład. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Warsztaty malowania kwiatków z malarką z Zalipia. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Warsztaty malowania kwiatków - kontynuacja. 
 
 
KWIECIEŃ 2022 roku – spotkanie II w dniu 23.04.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat. Żydzi w Stopnicy – wykład. 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: Gwara żydowska - wykład. 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Kuchnia Żydowska – warsztaty kulinarne. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Zajęcia rękodzielnicze – makrama. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Zajęcia rękodzielnicze – kontynuacja. 
 
 
Maj 2022 roku – spotkanie I w dniu 7.05.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat: Dzieje zamku w Stopnicy - wykład. 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: Ziołolecznictwo – jakie zioła zbierać w maju? 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Kompozycje kwiatowe - ikebana. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Kompozycje kwiatowe – ikebana - kontynuacja. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Ćwiczenia usprawniające organizm – zajęcia na siłowni zewnętrznej. 
 
 
 



 
Maj 2022 roku – spotkanie II w dniu 21.05.2022 r. 

1. godz. od 10.00 do 10.50 
Temat: Słowotwórstwo – zagadnienie kontaminacji. 

2. godz. od 11.00 do 11.50  
Temat: „W świecie iluzji” – pokaz iluzji. 

3. godz. od 11.50 do 12.20 – przerwa obiadowa 
4. godz. od 12.20 do 13.10 

Temat: Ćwiczenia relaksacyjne i integracyjne – zabawy z chustą Clanzy. 
5. godz. od 13.20 do 14.10  

Temat: Dobre Stare Kino. Projekcja filmów ze Starego Kina. 
6. godz. od 14.20 do 15.10 

Temat: Dobre Stare Kino- kontynuacja. 
 
Plan wycieczek: ( dwie planowane – w ramach składki co miesięcznej, dwie dodatkowe   – dodatkowa 
składka) 

1. 19 luty 2022 r. – Kino w Solcu-Zdroju. 
2. 19 marzec 2022 r. – Teatr w Kielcach. 
3. 16 kwiecień 2022 r. – Operetka w Krakowie. 
4. 14 maj 2022 r. – Kazimierz Dolny. 

 
Tematy prac dyplomowych, które słuchacze muszą napisać, żeby uzyskać dyplom ukończenia  
Akademii Seniora w Stopnicy: 

1. Kwiaty w życiu człowieka. 
2. Zioła w życiu człowieka. 
3. Słowiańscy Bogowie. 
4. Symbole Słowian. 
5. Miłość. 
6. Klucz w herbie Stopnicy. 
7. Ornaty – szaty liturgiczne. 
8. Święci, których spotykamy na Ziemi Stopnickiej. 
9. Kuchnia za czasów Króla Kazimierza Wielkiego. 
10. Recenzja wybranej książki ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Stopnicy. 
11. Matematyka i życie codzienne. 
12. Stary cmentarz w Stopnicy. 
13. Sposoby dbania o dobrą formę umysłu w wieku senioralnym. 
14. Pogoda ducha – a nasza siła wewnętrzna. 
15. Taniec w życiu człowieka. 
16. Depresja w wieku seniora – jak z nią walczyć? 
17. Znaczenie kolorów. 
18. Gwara Ziemi Stopnickiej. 
19. Nobliści Polscy. 
20. Symbolika drzew. 

 
Uwaga! Tematy prac dyplomowych, słuchacze będą losowali w miesiącu styczniu 2022 roku. Wytyczne 
dotyczące pracy dyplomowej, zostaną dołączone do każdego tematu. Termin oddania prac 
dyplomowych – 21 maj 2022 roku. 


