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AKADEMIA NORDIC WALKING (dorośli)                                                                                                                                                                         
PIĄTKI: 17:45  DATY: 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10 

Z Unikatowym Nordic Walking spacerują osoby w każdym wieku. Program dostosujemy do początkujących, 
 jak i tych którzy chcą przypomnied sobie zasady i tajniki technicznie dobrego marszu. W trakcie warsztatów:  

A  dowiesz się co zyskasz chodząc prawidłowo z kijkami i jak pomnażad zdrowie uruchamiając 90% mięśni ciała       
B  nauczysz się prawidłowego kroku nordicwalking i doświadczysz jak znaleźd swój rytm                                                                             

C  dobierzesz dla siebie odpowiednią wysokośd kija, dowiesz się  na co zwracad uwagę przy wyborze sprzętu 
Jeśli nie masz własnych kijów, możesz je wypożyczyd na zajęcia- poinformuj o tym przy zapisach.                                                         

PROWADZĄCA MGR WYCH. FIZ., MISTRZYNI NW ALEKSANDRA PRZYBYŁ                                                                                                                     
Cena zajęd jednorazowych: 25zł- 1,5 godz./ 6 spotk. 150zł/9h Cena w karnecie: 1,5 godz./6 spotk. 110zł/9h 

 
 

AKADEMIA BAŚNIOWYCH SŁODKOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (dzieci) 
PIĄTKI: 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10 

Dowiemy się co to jest lukier plastyczny, jak jest historia dekorowania ciast tą metodą. Każdy wykona sam 
słodkie rzeźby do zabrania ze sobą… do dekoracji ciast domowych… lub do spałaszowania od zaraz!!!  

6.09- zainspiruje nas historia słonecznego Misia i ulepimy go ręcznie  13.09 wycinarką wytniemy lukrowe 
róże 20.09 cudeokami z lukru podekorujemy muffinki 20.09 zakochamy się w myszkach i ich historii  

27.09 złożymy i udekorujemy myszkowe torty!!!  
PROWADZĄCA: mgr psycholog Ewa Maraoda 

Cena  jednorazowych zajęd: 40zł- 1,5h (4 spotk. 160zł/9h)   Cena w karnecie: 30zł-1,5h (6 spotk. 120zł) 
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GLINOMANIA & A.B.C CERAMIKI  
SOBOTY 10:00-12:00  DZIECI,   12:00-14:00 DOROŚLI 

Praca z przestrzenią i formowanie 3D jest działalnością rozwijającą wyobraźnię i motorykę i psychikę. 
Praca konceptualna na poziomie projektowania wzmacnia decyzyjnośd uczestników i zdolnośd wyrażania 
siebie. Kształtowanie materii na pierwowzorze oraz w faktycznym medium docelowym jakim jest glina 
wzmacnia  samodzielnośd i poczucie skuteczności.  Glina wspomaga równoważenie napięd 
neuromotorycznych. Praca dekoracyjna z biskwitowym wyrobem ceramicznym wycisza oraz buduje 
zdolnośd koncentracji na zadaniu.  Ceramika przynosi efekty  osobom w każdym wieku.  
Zyski z zajęd: rozwój  artystyczny, wzmocnienie psychologiczne i wyciszenie neuroruchowe. 
PROWADZĄCA: PSYCHOLOG, TERNER, CERAMIK DANUTA JACOO-CHMIELECKA   UNIKATUM@O2.PL 

Cena w karnecie:  dzieci:  37,5zł/2h  dorośli od 40zł /2h    

SELF-COACHING W STRESIE  
SOBOTY 12.10, 19.10, 26.10, 9.11, 16.11   14:15- 16:30 

Stres jest potrzebny by żyd- dopiero jego nadmiar lub niedobór może szkodzid. Warsztaty 
poświęcimy poszukiwaniu własnemu  optimum stresu w powiązaniu z wartościami oraz 
priorytetami jakie stawiamy sobie w życiu.  Zdiagnozujemy style i strategie radzenia  ze stresem po 
to by samodzielnie umied go lepiej rozpoznawad oraz  nim zarządzad w sytuacjach codziennych.  
Zaprojektujemy coachingowo optymalne wzorce reagowania w sytuacjach wysokiego napięcia. 

PROWADZĄCA: PSYCHOLOG, TERNER, DANUTA JACOO-CHMIELECKA   UNIKATUM@O2.PL                                                             
Jednorazowe wejście: 3 godz.warsz. 45zł (5x3hw/220zł)  Cena w karnecie: 40zł  (5x3hw/200zl) 

 

TRIADA TRUDNYCH EMOCJI – OSWAJANIE LĘKU, GNIEWU, WSTYDU 
SOBOTY 28.09, 12.10, 26.10    9:00-12:00 lub 14:00-17:00 

Emocje powodujące u nas dyskomfort oraz utrudniające nam skuteczną komunikację ze światem mogą stad się 
naszymi pomocnikami.  Zastanowimy się co jest ich przyczyną. Jak je interpretujemy i jak możemy radzid sobie z 
nimi efektywniej.  Poznając siebie nauczymy się lepiej kontaktowad z innymi i ze światem. Wykorzystamy 
potencjał intuicji i zasobów wewnętrznych by radzid sobie z lękiem, podwiczymy jak wyrażad złośd nie raniąc 
najbliższych, a także zaakceptowad swoje niedoskonałości i zamieniad je w zalety.  
PROWADZĄCA: PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA IZABELA MATUSIAK 
Jednorazowe wejścia na  4 godz.warsz.. 50zł (3x4hw/150zł)  Cena w karnecie: 45zł (3x4hw/125zl) 

 


