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Witamy w kolejnym numerze naszej gazetki. I 
tym razem mamy dla Was garść ciekawych 
informacji. Dowiedziecie się między innymi, jak 
ważny jest dla Seniora trening umysłu, poznacie 
też ciekawy przepis. Mamy też  dla Was kolejny 

cykl artykułów dotyczący ćwiczeń i utrzymania 
konycji w tym trudnym okresie.
Zapraszamy więc do zgłebiania zasobów naszej 
gazetki. Bawcie się dobrze.

Mózg starzeje się razem z człowiekiem i 
tak, jak ciało wymaga ciągłej aktywności, 
aby zachować sprawność, tak samo ważne 
są treningi dla mózgu. 

Gimnastyka umysłu jest bardzo ważna, po‐
nieważ dla wielu seniorów emerytura to czas 
odpoczynku i spokoju, ale kiedy umysł odpo‐
czywa za często, na skutki nie trzeba długo 
czekać – pojawiają się problemy z koncentra‐
cją, zaczynamy wolniej kojarzyć i częściej 
zapominamy, nawet o drobnych sprawach.

Jak temu zaradzić?

Możemy sięgnąć oczywiście po dostępne pre‐
paraty przeciwstarzeniowe jak witaminy, su‐
plementy czy zmodyfikować dietę, ale nie 
dadzą upragnionego efektu, jeżeli nie wpro‐
wadzimy gimnastyki umysłu. Wystarczy czy‐
tanie książki na głos i/lub przypominanie 
sobie w ciągu dnia jej drobnych fragmentów, 

ale lista ćwiczeń dla mózgu skierowanych do 
seniora jest szersza.

Podstawowym ćwiczeniem jest zapamiętywa‐
nie tego, co się usłyszało – jeżeli więc senior 
słucha radia, możemy go zapytać, co przed 
chwilą prowadzący powiedział na antenie. 
Możemy go również zachęcić do powtórzenia 
słów ledwo co przesłuchanej piosenki czy le‐
dwo co przeczytanego artykułu.
Innym sposobem na wytężoną pracę mózgu i 
tym samym pobudzenie go jest zmiana co‐
dziennych nawyków i przyzwyczajeń. 
Jeżeli senior jest osobą praworęczną, możemy 
poprosić go, aby mieszał herbatę lewą ręką. 
Możemy również zaproponować mu zmianę 
miejsc dla różnych przedmiotów (jest to ćwi‐
czenie na pamięć wzrokową)
A przede wszystkim wypełniać zadania, które 
Wam przesyłamy

Miło nam poinformować, że personel Domu 
Dziennego przyjął 3 lutego drugą dawkę 
szczepionki przeciw COVID-19. Jesteśmy więc 
zaszczepieni. Czujemy się dobrze, bezpiecznie. 

Wiemy też, że niektórzy z Was przyjęli już 
pierwszą dawkę szczepionki a zdecydowana 
większość deklaruje chęć zaszczepienia. 
Czekamy zatem na Was w bezpiecznym Domu.

Pokonamy COVID-a

Gimnastyka umysłu u Seniora



MUS CZEKOLADOWY – DESER IDEALNY NA WALENTYNKI

Składniki
- czekolada - 100g, deserowa
- śmietanka kremówka - 200 ml
- cukier - 1/4 szklanki
- kakao - 2 łyżki 
- żółtka - 4 szt
- sól - spora szczypta

PRZYGOTOWANIE:

Nad garnkiem z gotującą się wodą umieść 
miskę z żółtkami i cukrem. Ubijaj je (trze‐
paczką) 

do momentu uzyskania białego kremu. 
Włóż kawałki czekolady i mieszaj aż się 
rozpuszczą, dodaj szczyptę soli oraz ka‐
kao. Ostudź czekoladową masę. Ubij na 
sztywno śmietankę. Dodaj do niej masę 
czekoladową, dokładnie wymieszaj (najle‐
piej zrobić to mikserem). Wstaw na mini‐
mum godzinę do lodówki. Na wierzch 
możesz położyć też wiórki czekolady lub 
bitą śmietanę.
Życzymy smacznego w miłym towarzy‐

stwie

Ćwiczenia dla seniorów – dlaczego ruch jest ważny dla osób starszych?

1. Pierwsze ćwiczenie na krześle

-  usiądź na krześle z wyprostowanym krę‐
gosłupem.
- trzymaj stopy płasko na podłodze.
- trzymaj ręce prosto w dół po bokach z 
dłońmi skierowanymi do wewnątrz.
-  podnieś obie ręce do boku, na wysoko‐
ści ramion.
- trzymaj ramiona w tej pozycji przez kil‐
ka  sekund
-  powoli opuść ramiona na boki. Odpocz‐
nij.  Powtórz 8 do 15 razy.

2. Do drugiego ćwiczenia przenosimy się 
z krzesła na kanapę lub łóżko.

Połóż się wygodnie na plecach prawą no‐
gę ugnij w kolanie, chwyć kolano rękoma 
i przyciągnij  kolano do klatki piersiowej.  
Pozycję utrzymujemy 20 sekund i powta‐
rzamy 10 razy. I to samo ćwiczenie powta‐
rzamy z lewą nogą.
Powodzenia

Pamiętaj!

U osób starszych utrata komórek 
mózgowych powoduje problemy z 
pamięcią krótkotrwałą. 
ALE  kiedy przyswajamy sobie 
pewną porcję wiadomości, pamięta‐
my równie dobrze, co osoby młod‐
sze.



Gwiazdy naszej młodości

Bronisław Mali‐
nowski

urodził się 4 czerwca 
1951 roku w Nowem 
nad Wisłą jako syn 
Anastazego i Irene 
Malinowskich (z do‐
mu Dovell), która po‐
chodziła ze Szkocji. 
Od 1958 uczęszczał 

do szkół w Buśni i Warlubiu. W 1968 rozpoczął 
naukę w ZSZ w Grudziądzu i jeszcze w tym sa‐
mym roku przeniósł się do wieczorowego Samo‐
chodowego Technikum Mechanicznego w 
Grudziądzu, które ukończył w 1971. W 1968 
rozpoczął również treningi w GKS „Olimpia” w 
Grudziądzu, a w 1977 uzyskał tytuł absolwenta 
AWF w Poznaniu.

Był mistrzem (1980 – Moskwa) i wicemistrzem 
(1976 – Montreal) olimpijskim i zdobywcą 
czwartego miejsca na igrzyskach w Monachium 
1972 w biegu na 3000 m z przeszkodami.

27 września 1981 poniósł śmierć w wypadku 
samochodowym na moście w Grudziądzu. 
Około godziny 20:20 prowadzony przez niego 
samochód Audi 80 został uderzony przez nad‐
jeżdżający z naprzeciwka samochód ciężaro‐
wy marki KAMAZ (jadący w kierunku szosy 
E16), który chwilę wcześniej ominął podążają‐
cy w tym samym kierunku autobus PKS, lecz 
zatrzymany przed barierką sygnalizującą 
zwężenie jezdni. Most został nazwany imie‐
niem Bronisława Malinowskiego.

27 stycznia, podczas XXXIX sesji Rady 
Miejskiej Grudziądza, ustanowiono rok 2021 
Rokiem Bronisława Malinowskiego. Radni i 
władze uczcili tym samym pamięć o wybitnym 
sportowcu. Ustanowienie patrona jest też 
wyrazem szacunku dla wyjątkowych zasług 
sportowca.

W tym roku przypada zarówno 70. rocznica 
urodzin, 40. rocznica śmierci, jak i 45. rocznica 
zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego przez 
Bronisława Malinowskiego.

Walentynki - co to za dzień

Mówi się, że tradycja celebrowania tego dnia 
przyszła do nas z zachodu, jednak obchodzenie 
święta zakochanych jest starym zwyczajem. 
Jego początków można się doszukiwać w sta‐
rożytnym Rzymie.

Luperkalia to święto płodności, obchodzone 15 
lutego razem z wigilią poprzedzającą to święto. 
To właśnie wtedy chłopcy wypisywali imiona 
swoich sympatii, wrzucali do urny, a później lo‐
sowali swoje pary. Dzisiejsze symbole, które nie‐
odłącznie towarzyszą obchodom święta 
zakochanych, również pochodzą z czasów staro‐
żytnych. Kartki walentynkowe ozdabia wizeru‐
nek Kupidyna – rzymskiego boga miłości, 
przedstawianego jako młody chłopiec ze skrzy‐

dłami i z kołczanem pełnym miłosnych strzał. 
Kupidyn, inaczej zwany Amorem, jest odpowied‐
nikiem Erosa z mitologii greckiej.

Święty Walenty był biskupem za panowania ce‐
sarza Klaudiusza II Gockiego. Legenda głosi, że 
cesarz ten zakazał wchodzić mężczyznom w 
związki małżeńskie między 18 a 37 rokiem życia, 
gdyż w tym wieku są oni najprzydatniejsi w sze‐
regach wojskowych. Święty Walenty złamał za‐
kaz cesarza i udzielał potajemnych ślubów 
zakochanym. Gdy cesarz odkrył zdradę biskupa, 
wtrącił go do więzienia i skazał na śmierć. Zanim 
jednak doszło do egzekucji, biskup zakochał się 
w niewidomej dziewczynie. Wedle legendy pod 
wpływem miłości dziewczyna odzyskała wzrok. 



W dniu egzekucji, czyli 14 lutego, Walenty zosta‐
wił swej ukochanej miłosny liścik.

Poza legendą niewiele wiadomo o samym życiu 
Walentego oraz o historycznych przesłankach, 
mówiących dlaczego to właśnie on został wybra‐
ny na patrona zakochanych. Walentynki zaczęto 
obchodzić już w średniowieczu. Pierwsze 
wzmianki na ten temat pojawiły się w angielskiej 

literaturze. Uznaje się, że autorem pierwszej wa‐
lentynki był książę orleański, który z więzienia 
wysłał liścik miłosny swojej żonie. List ten prze‐
chowywany jest przez British Museum.

Walentynkowy humor

Do kina w Walentynki
Chopak mówi do dziwczyny:
- Ale będziemy mieli super 
walentynkowy wieczór! mam trzy 
bilety do kina!
- Po co nam trzy? -pyta 
dziewczyna
- Dla twojej mamy, dla twojego 
taty i dla twojej siostry

********

Randka w Walentynki
- Dzień dobry. Jest Agnieszka?
- Dzień dobry. Słyszałem, że dziś 
zabierzesz moją córkę na 
walentynkową randkę.
- Tak, proszę pana.

- Gdzie zamierzasz ją wziąć?
- W moim aucie.

********

Czułe słówka
Walentynkowy wieczór. Chłopak 
czule do ucha dziewczyny:
- Kochanie, wypowiedz te słowa, 
które połączą nas na zawsze.
- Jestem w ciąży.

********

Randka z chłopakiem
Dziewczyna spóźnia się na randkę 
pół godziny.
- Kochanie, dużo się spóźniłam?
- Drobiazg, najważniejsze, że daty 
się zgadzają.

********

Walentynkowa zabawa
Walenynki. Zakochani bawią się w 
chowanego.
- Jak mnie znajdziesz, będę twoja!
- A jak nie?
- Jestem tutaj, w szafie!


