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Prace uczestników warsztatów artystycznych pracowni malarskiej Piotra Artwicha.
Okładka: „Tryptyk Boże Narodziny”, format 450x200 cm, według pomysłu artystki
malarki Rosvity Stern wykonany na warsztatach artystycznych przez grupę
Studentów Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w technice akryl.

Szanowni Państwo,
Co roku od 18 lat w październiku uroczyście rozpoczynaliśmy każdy kolejny nowy
rok akademicki na Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Była to zawsze
wyjątkowa chwila, podczas której wręczaliśmy indeksy naszym nowym studentom
i uczestniczyliśmy w wykładzie inauguracyjnym.
Obecna sytuacja epidemiczna sprawiła jednak, że nasz świat wygląda teraz
zupełnie inaczej. Wszyscy troszczymy się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo,
dlatego postanowiliśmy zmodyﬁkować formułę działania naszego Uniwersytetu.
Pamiętamy jak w marcu ze względu na pojawienie się koronawirusa zajęcia na UTW
zostały zawieszone. Dla wszystkich nas był to trudny czas, zostaliśmy w domach na
wiele tygodni i brakowało nam kontaktu z innymi
ludźmi. Dlatego teraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom naszych studentów, którzy
tęsknią za zajęciami na uniwersytecie
zaproponowaliśmy Państwu nową formę zajęć
na Wirtu@lnym SUTW. Już od października
możecie Państwo oglądać internetowe wykłady
przygotowane przez naszych prowadzących,
uczestniczyć w zajęciach językowych,
komputerowych i gimnastycznych on-line.
Szczegółowy plan dostępny jest na naszej
stronie internetowej www.sutwsopot.pl oraz
Facebooku. W tym roku we wrześniu nie
prowadziliśmy naboru, w związku z tym wszyscy nasi seniorzy, którzy byli zapisani
na zajęcia w ubiegłym roku mogą je kontynuować bez dodatkowych zapisów i opłat.
Wykłady będą dostępne dla wszystkich i każdy zainteresowany będzie mógł je
oglądać bez żadnych ograniczeń.
Wspólne wykłady, warsztaty i spotkania w murach naszej szkoły nie są obecnie
możliwe, dlatego postanowiłam przygotować dla Was kochani Seniorzy prezent
w postaci tej publikacji. Znajdziecie tu Państwo kilka ciekawych artykułów, ćwiczeń
i zdjęć przygotowanych specjalnie dla Was przez naszych wykładowców. Mam
nadzieję, że sprawią Wam dużo radości.
Wierzę, że wspólnie pokonamy trudności i uda nam się zachowując zdrowie być
ciągle aktywnym. Tego wszystkim Państwu życzę!
Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak
Dyrektor Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Małgorzata Wojtkiewicz

Kiedy? Teraz!
Seniorzy w bezpiecznej akcji.
Nasze wspólne wrażenia i relacje, którymi warto dzielić się przed, w czasie
i po świętach, są cenne i niepowtarzalne. Mamy tyle dobrych i wspólnych
doświadczeń na wykładach, spotkaniach i wycieczkach. W ciągu minionych
miesięcy patrzyliśmy z dystansem w tym samym kierunku przez wiele dni.
Na piękne miejsca, krajobrazy i obiekty. Widzieliśmy siebie, dostrzegając
konieczność bezpiecznej odległości. Wspieraliśmy wzajemny optymizm.
Wspominać, przypominać, utrwalać – pomagają zdjęcia. Właśnie teraz, już, dziś.
Nie odkładajmy na „zaś-kiedyś”, bo te gorące emocje są żywe i aktualne, gdy są.
Zachęcam do układania pamiętników-albumów.
Pomysł jest prosty: wybierzcie kilka ulubionych zdjęć z podpisem wyjaśniającym
czas i miejsce akcji, zestawcie dowolnie w formie niewielkiego, tradycyjnego
albumiku np. A5 (21x15cm), nie więcej niż 10(!) arkusików papieru, połączone
kokardką albo zszywkami, a w nich wklejone wybrane, osobiste zdjęcia.

Prace w zaklejonej kopercie należy złożyć / wysłać do końca
stycznia 2021 na adres SUTW, ul. Kościuszki 22/24, 81-704 Sopot
z napisem: „Album w 10-tkę"
Nagrody już czekają – oryginalne, ciekawie wydane albumy o…
Niespodzianka!
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Gabriel Oleszek

Maciej Grzelak

Mariusz Hajduk

Dokąd idziesz?
Dwaj Bracia na Wielkiej Gwieździe
Z rodziną jest dobrze ale czasem nie bardzo. Jak mówi legenda – Dwaj młodzi
bracia wciąż współzawodniczyli ze sobą. Gwałtownie spierali się o sprawy ważne
ale jeszcze częściej o małe i błahe. Żaden nie odpuszczał. Któregoś dnia w tym
miejscu zbierali borówki, a może były to grzyby nikt już tego nie pamięta. – „Ja
mam więcej” – powiedział starszy i to wystarczyło. Od słowa do czynu,
w ciemnym lesie rozgorzała walka, która niestety skończyła się tragicznie.
W leśnej głuszy bracia zabili się wzajemnie.
W tym miejscu wyrosły piękne drzewa, buk i sosna, które w braterskim uścisku
łączą się na lata. A może nie jest to uścisk przyjaźni, a dalszy ciąg zawodów. Kto
to wie?

„Dwaj Bracia” na Wielkiej Gwieździe, to zrośnięte pniami buk i sosna o wysokości
ponad 25 m i obwodzie pnia 320 cm. Są pomnikiem przyrody nr 965, a znajdują
się około 20 m od wiaty turystycznej w kierunku zachodnim.
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Dwaj Bracia na Wielkiej Gwieździe
Dwaj bracia nie bardzo się kochali,
całe życie z sobą konkurowali.
pewnego razu w tym lesie się znaleźli.
Tu za bary się chwycili,
i siebie nawzajem zabili.
W tym miejscu dwa drzewa wyrosły
i szybko ku niebu się wzniosły
sosna z bukiem w jednym uścisku
teraz ciebie kocham – braciszku.
Jola Rozborska

Kochankowie
Gdzie gwiezdny węzeł splatanych dróg:
Wyrosła sosna, wybujał buk.
Ona na niego a on ku sośnie.
Drzewa patrzyły na siebie miłośnie.
A tak ku sobie wzajem dążyły –
Aż się na zawsze pniami złączyły.
Pewnie pragnieniem miłość się ziści.
Dziś podziwiają drzewa turyści.
Gracjan Posadzki
31.12.2013
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Sopocka legenda
Za czasów Gostka, na grodzie władyki,
Wywyższonego ponad wojowniki Plemiennych wspólnot,
Te wydarzenia swój początek miały
A w dzieje miasta później się wpisały Gdy wyrósł Sopot.
Żoną mu była nadobna Swelina
Co pośród grodzian pierwsza gospodzina.
Kiedy nad ranem w dzień mglisty i szary
O smoczych głowach żaglowe drakary
Blisko pod klifem stanęły na wodzieWnet róg bojowy zatrąbi na grodzie…
Na ostrokole ciężki bój się toczy,
Napastnik sięga i bramy, i zboczy…
A kiedy wały zaścielone trupem
Nie mogły wstrzymać najeźdźców gromady.
Oni ostatni do zmierzchu walczyli
I mieli polec a… w ostatniej chwili
Zdołali umknąć z poza palisady.
Gród opuszczony, napastników łupem
Wysoko płonął.
W starciu z pogonią pod pobliskim borem
Gostek ugodzon Wikinga toporem
Ducha wyzionął.
Noc całą łkała zrozpaczona wdowa
Nad mężem padłym w górkach Bernardowa.
A tak boleśnie, tak gorzko szlochała,
Że się we łzach swych- rozpłynęła cała.
Gdy na nieboskłon wzeszła ranna zorza
Strumień Swelina popłynął do morza

Nie trzeba dużego wysiłku by dotrzeć
tu i zadumać się. O niej i o nim, o sośnie i buku
jest jeszcze jedna opowieść ale można
ją pleść dopiero po 23.00.
Z wielką chęcią opowiem ją kiedyś.
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Ulicowidzenie – Krzyżówka ulicówka
W Sopocie na obszarze o pow. 17,3 km2 istnieje ponad 150 ulic, skwerów
i placów, których nazwy mają rodowód przyrodniczy (Parkowa, Na wydmach,
Skarpowa), geograﬁczny (Tatrzańska, Mazowiecka, Poznańska), historyczny
(Kościuszki, Andersa, Jana z Kolna), artystyczny (Reymonta, Grottgera,
Chopina). Przechadzki, spacery i relaksujące trasy prowadzą widza ulicami
miasta, które zachwyca żywotnością. Przyroda, domy i historia miejsc tworzą
dobre emocje a przede wszystkim ciekawe tematy, czyli czas bez nudy.
Zabawa logiczno-historyczna polega na wpisaniu w odpowiednie poziome kratki
nazw od 1-19. Rozwiązaniem jest motto czytane pionowo oraz hasło
z rozsypanki literowej wg wzoru.
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1. Skansen archeologiczny, otoczony
VIII wieczną fosą i wałem ziemnym
to najstarsze ślady Słowian, ten
bezcenny zabytek to…
2. Urząd Miasta mieści się przy ulicy…
3. Neobarokowy kościół ewangelickoaugsburski projektowany przez arch.
Adolfa Bielefelda nazwany…
4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
mieści się w dawnej szkole
Podstawowej nr. 6, przy ulicy…
5. Ukształtowana w XIXw i obsadzona
starymi lipami, o długości 560m, ma
wylot ze światłami sygnalizacyjnymi
w kierunku Gdyni – to ulica…
6. Sanatorium Uzdrowiskowe przy ulicy
23 Marca 105 nazwano…
7. Ulica, przy której aktualnie budowany
jest zespół szpitalny Europejskie
Centrum Rodziny, to…
8. Na południowy-zachód od ulicy
M. Reja wzdłuż potoku znajduje
się malownicza Dolina…
9. Willa Adelajda, własność rodziny
znakomitego malarza Mariana
Mokwy, znajduje się przy ulicy…

11. Potoczna nazwa ulicy Monte
Cassino…
12. Muzeum Miasta Sopotu mieści się
w dawnym domu przedsiębiorcy
Ernesta Claaszena, przy ulicy…
13. Najdłuższa ulica Sopotu o długości
4368m to…
14. Nekropolie sopockie ciągną się
wzdłuż ulicy…
15. Plac, przy którym mieści się Zakład
Balneologiczny budowany w 1904 r
przez arch. P.Puchmillera, to…
16. W 1874r. przyłączono do Sopotu
wieś, która graniczyła od południa,
czyli…
17. Ulicę boczną od głównej komunikacji
miedzy Gdańskiem a Gdynią,
nazwano na cześć twórcy języka
esperanto. Nazwisko Ludwika…
18. Stadion lekkoatletyczny
zlokalizowany został w Dolinie
Owczej, czyli na końcu ulicy…
19. Hala Stulecia w Sopocie, powstała
w 100-lecie uzyskania praw miejskich
1901r. i mieści się przy ulicy…

10. W 1283r książę pomorski Mściwój II
podarował wioskę rybacką Sopot
zakonowi, który gospodarował tym
terenem 500lat, aż do rozbiorów
w 1772r. Jaki to zakon?

Przewidziane są nagrody dla wytrwałych
spacerowiczów, którzy zgłoszą
rozwiązanie na kartach pocztowych
z dopiskiem jak w tytule (SUTW,
ul. T. Kościuszki 22/24, 81-704 Sopot)

Zaszyfrowana wiadomość
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Miłego ulicowidzenia!
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Mariola Szymańska

Joanna Bohdziewicz. fragment obrazu

Ewa Polińska Mackiewicz

Zajrzyj w siebie
Myślę, że ci, którzy z ﬁlozoﬁą mają nieco bardziej ścisłe kontakty – kojarzą tę
myśl z Markiem Aureliuszem – najmądrzejszym ponoć cesarzem rzymskim,
ﬁlozofem stoikiem, okazującym się postawą życiową przepojoną poczuciem
obowiązku wobec innych, z lekkim ciążeniem ku sceptycyzmowi w stosunku do
niektórych innych.
Całość tej myśli zamyka się w tekście: „Zajrzyj w siebie... W twoim wnętrzu jest
źródło, które nigdy nie wysycha, jeśli potraﬁsz je odszukać".
Tu warto poszukać odpowiedzi w „Rozmyślaniach” (do siebie samego), słynnym
dziele cesarza-ﬁlozofa. Czytając je mamy wrażenie, że Marek Aureliusz
podpowiada, napomina siebie. Zresztą, napomnienia są ważną częścią
stoickiego wykładu ﬁlozoﬁi.
Co znaczą? Co podpowiadają?
Ano – jak powinno się żyć. Czyli odnoszą się niejako do praktyki życia. Wydaje
się... rzecz prosta! Mamy przepis! Wiemy! Wiemy? Otóż, jeszcze nie... W tym
miejscu musimy pomedytować.
Poprzyglądać się światu, wiecznemu światu, naprzeciw którego stoi znikomość
ludzkiego czasu, nieuchronność przeznaczenia, przesyt powtarzających się
zdarzeń i (ważne!) zobowiązań wobec wspólnoty ludzkiej, czci dla tego,
11

„co boskie w świecie i w człowieku", wreszcie pogodzenia się
z losem. I tu potrzeba oczu ﬁlozofa – mędrca. Bo patrzenie jest
trudnym zadaniem… I, jak w każdym trudnym działaniu trzeba
zaprawy. Tak! Podobnie, jak byśmy próbowali osiągnąć cel
sprawności, na przykład, ciała. Czyli użycie siły podobnej ﬁzycznej
sile. Jeszcze raz zapytam: jaki tu cel? Otóż, celem jest tworzenie
wyobraźni. Jakie stworzymy wyobrażenia, takie będzie nasze
myślenie. Dalej, zanurzajmy się w takich wyobrażeniach, w jakich
można żyć. A skoro można w nich żyć, to można tam żyć dobrze.
I jeszcze jeden cel ćwiczeń: „Nigdzie człowiek nie znajdzie
spokojniejszego, ani bardziej wolnego od zadań odosobnienia niż
w sobie”. Dalej, potrzebna jest dogłębne analiza. Jej celem jest
ujrzenie rzeczy takimi, jakimi są, bez przydawania im dodatkowej
wartości, która zwykle jest efektem ułudy.
I tu należy kierować się pewnym reżimem: należy oglądać wszystko
część po części. A potem tę manierę przyglądania się przenieść na
życia. Dzięki niej możemy to, co nieistotne eliminować. A nawet tym
pogardzać. Po tym zabiegu ustanowimy deﬁnicję, która pozwoli
zobaczyć świat wyraźniej. Bardziej prawdziwie. Analiza służy tu
także temu, by nie pragnąć pozornego dobra, ale i nie lękać się
pozornego zła.
Świat bowiem bywa ułudny.
Dla Marka Aureliusza ważna jest teraźniejszość. Chwila pomiędzy
dwiema wiecznościami – przeszłością i przyszłością. To ona, jako
jedyna jest w naszym posiadaniu. A skoro posiadamy ją, to
uczyńmy z niej cnotę. Droga do cnoty jest zrozumienie na czym
polega działanie natury i uzgodnienie z nią swojego życia.
Tu: cnota, z greckiego – arete, znaczy to co najlepsze. Na przykład:
arete rumaka to rączość, oka – dobre widzenie.
A arete człowieka? Rozumność. I tę powinniśmy poszerzać całe
życie, eliminując namiętności, z których biorą się błędne sądy.
Te, które dziś byśmy powiedzieli, służą „samorealizacji”. Pindar
proponował: „stań się kim jesteś”. W Biblii, Bóg oświadcza:
„Jestem, który jestem”. W Biblii hebrajskiej, ten sam Bóg
przedstawia się: „Jestem tym, który się staje”. A więc proces ciągły.
Ludźmi stajemy się.
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Są rzeczy od nas zależne i niezależne.
Zależne są obszarem naszej wolności.
Niezależne (vide przeznaczenie), to te,
którym nie potraﬁmy się przeciwstawiać.
Jeśli tak jest, to nie powinniśmy wkraczać
na ten obszar. Ważną rolę odgrywa nasza
etyczność. Ta ukierunkowana na dobro
innego i wspólnoty ludzkiej.
Stoicy traktują je jako obowiązek.
Ponad granicami politycznych ustrojów.
Obok stoi philostorgia – w przybliżeniu –
miłość, delikatność uczuć, serdeczności,
pobłażliwość. Ona najczęściej pojawia się
w płaszczyźnie rodzinnej.
Tu powstaje jakby jeden organizm. Jakby
idea kosmopolis, państwa - świata.
Tyle.
Zaglądajmy w siebie. Odnajdujmy,
naprawiajmy i nie uciekajmy od
obowiązku myślenia i działania na rzecz
innych. Nie przypisujmy sobie cnot.
Nie gloryﬁkujmy siebie.
Upominajmy raczej.
Jestem pewna Państwa właściwych
wyborów, działań.
Choć?
Człowiek istota słaba, leniwa, może znaleźć
w sobie coś, co ją przeraża. I nie ma
odwagi zwierzyć się ze swojego
doświadczenia innym.
Wstydzi się. Maskuje.

embalage
o pa tu lam cia łoo
o oo!
manu priopria!
maskuję
lawuję
fałszuję
charakteryzuję
cha! cha!
i... terroryzuję:
chmurą perfum
brzęk ad eł
i
wynoszę
i noszę noszę noszę noszę
a w środku... ja
ja?
ja
jakiej nie znacie
schowana głeboko
nasłuchuję
podsłuchuję
miarkuję
i... miary kuję
ot!
taka zabawa
w schowanego

Jak ja, w pewnym wierszu…

Ewa Polińska - Mackiewicz
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fot. Priyanka Singh / unsplash.com

Nasz mózg jest bardzo plastycznym organem.
Podobnie jak inne mięśnie, dzięki odpowiedniemu
treningowi możemy długo utrzymywać go w dobrej
formie. Dla tych, którzy mają ochotę poćwiczyć
trochę szare komórki przygotowałam kilka zadań.
Zapraszam do zabawy!
Katarzyna Krystek, prowadząca zajęcia z treningu umysłu

Ćwiczenie 1.
Uzupełnij brakujące litery. Po dodaniu brakującej
litery powstają dwa słowa. Litery są wymieszane.
Należy je łączyć również między rzędami.

Ć
Y

U
C

_____

W M I
S Z ?
_____

Ćwiczenie 2.
Wymień 10 ﬁlmów, których tytuł rozpoczyna się na pierwszą literę
Twojego imienia np. jeśli masz na imię Kasia, jedną z możliwych
odpowiedzi może być „Kleopatra”.

Ćwiczenie 3.
Wypisz jak najwięcej
wyrazóww których
występuje AS,
np. TARAS, KASZA
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Ćwiczenie 4.
Z liter występujących w słowach:
GIMNASTYKOWAĆ UMYSŁ

ułóż jak najwięcej pojedynczych
wyrazów np. SMAKOWAĆ, SMAK

Ćwiczenie 5.
Sałatka słowna. Z podanych liter należy ułożyć nazwy zwierząt
ILS

LÓRIK

KASJZZUCAR

KZCDONAOK

SEIP

AMOTIHPOP

OPEINTEZR

DAJÓWMROK

JACZĄ

RUGANK

DRELAPO

ORKSAZCIEN

Ćwiczenie 6.
W tekście należy odszukać ukryte nazwy zwierząt. Litery mogą
przechodzić z wyrazu do wyrazu np. w „wybierali się” znajduje
się słowo „lis”.
„Wycieczka”
Pierwszy raz wybierali się na jakąś wycieczkę. Czekali na nią i w końcu
doczekali się. Było ślicznie, skończyła się ulewa. Słońce ogrzewało świeżo
umyte fotele muzealnego autokaru. Wściekle szczekał ratlerek i nikt nie
mógł go uciszyć. Mały, a raczej hałaśliwy drań. Oparty o płot kaleki
spawacz odpoczywał, chyba rano się przemęczył. Rachunku raczej dziś
nie wystawi. Plamka ropy rozlewała się na jezdni, zataczając coraz
większy krąg. Kierowca, młody, nieco speszony chłopak czekał cierpliwie.
Wiórkami i trocinami spiesznie posypano plamę ropy. To nie był koniec
problemu, ropy przybywało. „Oby krople ropy to nie wyciek z baku” – nagle
powiedział kierowca. Zanim skończył zdanie, leciwy bak spadł na jezdnię.
Wszyscy uczniowie zebrali się przy wraku pojazdu. Z wyprawy nici, Kryśka
miała łzy w oczach.

Ćwiczenie 7.
Mając do dyspozycji trzy podstawowe ﬁgury geometryczne:
koło, trójkąt i kwadrat, narysuj jak najwięcej pomysłowych
rysunków, będących połączeniem tych płaszczyzn.
Pamiętaj, można wykorzystać tylko po jednej ﬁgurze
każdego rodzaju, czyli najwięcej trzy w jednym rysunku.
Nie wolno dodawać żadnych innych elementów (linii,
kropek, itp.).
Nadaj powstałym rysunkom oryginalne, niebanalne tytuły.
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Ćwiczenie 8.
Łamigłówka słowna. Połącz jednym wspólnym słowem cztery wyrazy.

ROWER

MŁYN

FORTUNA

TORTURA

ARMATA

GEOMETRIA

KARABIN

KRĘGLE

GLEBA

GLOB

ROLA

PLANETA

NIEBO

PÓŁNOC

BETLEJEM

CHOINKA

PASZTET

COMBER

MIEDZA

SKOK

KOŁO

DĘTKA

MÓZG

GUMA

NAFTA

WRZÓD

KUWEJT

BARYŁKA

RURKA

TWARZ

TORT

MASŁO

GRZYWA

PUSZCZA

ODWAGA

TOŁSTOJ

KOŁO

Ćwiczenie 9.
Łamigłówka liczbowa.
Uzupełnij sekwencję liczb

81

64

49

36

?

Ćwiczenie 10.
Uzupełnij brakującą liczbę.

8

2

7

=11

Między liczbami brakuje oznaczeń
działań matematycznych.

12

6

8

=10

9

3

5

=8

14

?

9

=16

Rozwiązania
Ćwiczenie 1. Brakująca litera: Ł, rozwiązanie: Ćwicz umysł. Ćwiczenie 5. lis, pies, zając,
królik, hipopotam, kangur, jaszczurka, nietoperz, leopard, koczkodan, mrówkojad,
zaskroniec. Ćwiczenie 8. kula, Ziemia, gwiazda, zając, opona, ropa, krem, lew.
Ćwiczenie 9. Odp. 25 bo 5 do kwadratu. Ćwiczenie 10. Odpowiedź: 2, 14:2+9=16
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fot. Erda Estremera / unsplash.com

Irena Feszak

Rodzaje wód
„Zdrowie i życie człowieka zależy w dużej mierze od rodzaju i jakości wody, którą
na co dzień pijemy” – tak mawiał profesor Julian Aleksandrowicz
Najwspanialszy płyn - WODA
65% naszego organizmu stanowi woda. Codziennie
powinniśmy spożywać 2,5-3 litrów wody. Woda wchodzi
w skład każdej komórki i ma wpływ na procesy
biochemiczne zachodzące w organizmie.
Zbudowana jest z 2 atomów wodoru i 1 atomu tlenu.
Dipolowa budowa wody wpływa na to, że jest
uniwersalnym rozpuszczalnikiem, a jej skład zależy ilości
rozpuszczonych soli mineralnych i gazów.
Wpływ na skład wody ma podłoże, w którym występuje warstwa wodonośna,
a także czynniki antropogeniczne wynikające z zanieczyszczeń środowiska.
Woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych powinna spełniać normy
mikrobiologiczne i ﬁzyko-chemiczne określone przez WHO oraz normy
obowiązujące w danym kraju. Przekroczenie obowiązujących norm może
zagrażać zdrowiu i życiu konsumentów.

Woda pitna i jej jakość
Woda do celów konsumpcyjnych powinna pochodzić z pewnego źródła – kranu,
ujęcia oligoceńskiego, przebadanej studni ewentualnie z zakupionej butelki.
Woda naturalna z ujęcia głębinowego lub powierzchniowego jej skład zależy od
rodzaju podłoża – skały, w której występuje warstwa wodonośna i przez, którą
woda przepływa. Ilość rozpuszczonych w niej związków chemicznych zależy od
szybkości przepływu wody w warstwie wodonośnej. Ma to wpływ na stopień jej
zmineralizowania.
Wody przepływające szybko to wody nisko-zmineralizowane i zalicza się do nich
wody źródlane. Przy powolnym przepływie wód w warstwie wodonośnej stopień
mineralizacji jest większy i woda zawiera więcej soli mineralnych i tak powstają
wody mineralne.
Po wielu latach chaosu w nazewnictwie wód w Polsce ujednolicono jej
nazewnictwo i odpowiadający im skład.
Woda źródlana, mineralna i stołowa – co pijemy?
Woda źródlana - naturalna to woda z kranu pochodząca z ujęć głębinowych,
studni lub ujęć powierzchniowych – uzdatniana (Straszyn), niskozmineralizowana. Spełnia ona wszystkie normy ﬁzykochemiczne
i mikrobiologiczne, to pełnowartościowa woda pod względem składu, smaku
i zapachu. To woda konsumpcyjna do picia i gotowania. Za jej jakość odpowiada
Państwowy Inspektor Sanitarny i podległe mu Sanepidy.
Woda z kranu i woda kupowana w butelkach może być spożywana na surowo i po
przegotowaniu. Większość wód kupowanych w butelkach typu pet to wody
z kranu z różnych ujęć głębinowych.
Wody mineralne
To pojęcie pojawiło się pierwszy raz na Międzynarodowym Kongresie
Balneologicznym w Nauheim w 1911 roku. Wówczas uznano, że wody mineralne
to wody, które jednym litrze posiadają co najmniej 100 mg soli mineralnych.
Wody mineralne to wody wysoko zmineralizowane, w których przynajmniej jeden
składnik – w postaci jonowej, kation lub anion może oddziaływać na ﬁzjologię
organizmu. Wody mineralne można kupić również w butelkach i pochodzą one
z uzdrowisk (Krynica, Wysowa, Nałęczów), są to wody lecznicze. Ich konsumpcję
powinno uzgadniać się z lekarzem.

Właściwości wód mineralnych

Klasyﬁkacja wód mineralnych

Są to wody o charakterze
proﬁlaktyczno-leczniczym.
Zawartość kationów i anionów
jest ściśle określona. Najważniejsze
z nich to magnez, wapń, sód, żelazo,
potas, lit, bar, mangan, stront,
bar, brom, cynk, miedź, siarka,
wodorowęglany, chlorki, siarczany,
ﬂu o rki , j o d ki . N i e któ re i n i ch
występują w wodzie w śladowych
ilościach

Woda w przyrodzie jest
w nieustannym ruchu i znajduje
się w cyklu hydrologicznym, podlega
parowaniu, kondensacji i skraplaniu,
spływa powierzchniowo
oraz p o d z i e m n i e . W p o d ł o ż u
przepływa przez strefę intensywnej
wymiany i strefę bardzo utrudnionej
wymiany. W sposób naturalny ulega
wysyceniu solami mineralnymi.

Wody mineralne w Polsce
W 1997 roku w Polsce wprowadzono przepisy,
które ściśle określają pojęcie „wody mineralne”.
ź
ź

ź

ź
ź

szczawy i wody kwasowęglowe, zawierają one co najmniej 1000 mg wolnego
dwutlenku węgla w 1 dm3 (Szczawnica, Szczawno),
wody wodorowęglanowe. Wody te alkalizują kwasy żołądkowe i są korzystne
dla chorych na nadkwasotę. Regulują poziom cukru, mają wpływ na
wydzielanie insuliny,
wody chlorkowe, mają w swoim składzie nie mniej niż 20% mili wali jonów
chlorkowych (aniony). W zależności od rodzaju kationów, które zawierają
w swym składzie dzielimy je na, chlorkowe-sodowe i są to solanki NaCl – sól
kuchenna (Sopot), chlorkowo-wapniowe i chlorkowo-magnezowe,
wody siarczanowe i siarczkowe,
wody termalne (Cieplice, Uniejów).

Badania wykazały, że w diecie ludzi brakuje niektórych biopierwiastków.
Te deﬁcyty oprócz wód mineralnych mogą wyrównać wody stołowe – wody
źródlane wzbogacane solami mineralnymi, głównie solami magnezu i wapnia.
Magnez – to pierwiastek „życia”, tak określił go prof. Julian Aleksandrowicz.
Pierwiastek ten odpowiedzialny jest za właściwe funkcjonowanie układu
nerwowego, odpornościowego, mięśniowego, bierze udział w procesach
biochemicznych, łagodzi stres i nieaktywność szczególnie u dzieci, zmniejsza też
skutki zdrowotne organizmu wynikające z zanieczyszczeń środowiska
Wapń – to podstawowy składnik kości i zębów, wpływa korzystnie na przemianę
materii, pracę serca i mięśni, ułatwia leczenie procesów zapalnych, zapobiega
osteoporozie

Ze względu na ilość soli mineralnych woda może być miękka – woda z małą
ilością soli mineralnych (Cieplice) i twarda, kiedy zawiera sole wapnia i magnezu.
Mogą też być wody z dużą ilością żelaza i manganu. Wody te w procesie
uzdatniania poddaje się odżelazianiu i odmanganianiu.
Woda z kranu pochodzi ze źródeł głębinowych (Sopot) lub powierzchniowych
(Straszyn). Woda głębinowa może traﬁć do kranów bez uzdatniania – spełnia
wszystkie normy mikrobiologiczne i ﬁzykochemiczne. W niektórych ujęciach jest
odżelaziana i odmanganiana. Można ją pić bezpośrednio bez gotowania. Na
straży jej jakości stoi Państwowy Inspektor Sanitarny. Wody z ujęć
powierzchniowych są uzdatniane i spełniają wszystkie obowiązujące normy.
Woda „zamknięta” w butelki typu pet to woda źródlana z różnych ujęć, czyli woda
z kranu. Może się różnić w niewielkim stopniu składem od wód z naszych kranów.
„Kranówa” z naszego kranu różni się od „kranówy” z butelki TYLKO CENĄ. Cena
tej wody wynika z ceny plastikowej butelki, która stanowi 60-80% jej ceny.
Butelka typu „pet” jest w Polsce w chwili zakupu odpadem – śmieciem, gdyż nie
podlega wymianie. Kupując w sklepie wodę z kranu płacimy więc za „śmieci”, bo
cena wody w niej zawarta jest niewielka. Po co kupować „odpady” przynosić
z wysiłkiem do domu, lepiej odkręcić własny kran.
Jeśli zaś mamy ochotę ma wodę mineralną lub zaleca nam jej picie lekarz,
to kupujmy wody z ujęć uzdrowiskowych np. Jana lub Zuber – o określonej
zawartości soli mineralnych. Wody mineralne mają właściwości lecznicze
i powinny być spożywane po konsultacji z lekarzem. Kationy i aniony
występujące w wodach mineralnych mają korzystny wpływ na niektóre
schorzenia, inne zaś mogą zaostrzać.

Czytajmy etykiety. Wybierajmy świadomie.
Wybór co pijemy i co jemy należy do nas!
Mam wiedzę, świadomie wybieram, wiem co piję!

Świadomy konsument „wie co robi” – to hasło powinno obowiązywać
nas każdego dnia. Kierujmy się wiedzą i zmieniajmy nawyki.
Woda z kranu w Sopocie to bardzo dobra woda, pijmy ją NA ZDROWIE!
Coraz częściej uczeni wspominają o przechodzeniu związków
chemicznych z plastiku do wody, co nie jest obojętne dla organizmu.
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Małgorzata Wojtkiewicz

Każdy senior potraﬁ!
Czyli Deco-Eko-Recycling
Gwiazdka z rolki…

Gwiazda z makaronu…

Proste zadanie, do którego
potrzebne jedynie dwie (nawet
mniej sprawne) ręce i odrobina
fantazji. Niezbędne są nożyczki,
klej i tekturowa rolka po zużytym
papierze toaletowym.

Muszelki makaronu łączone w parach
klejem gorącym (wikol, butapren też
trzyma), po wyschnięciu trzy pary tworzą
koronę kwiatową. Wewnątrz doklejone są
dowolne koraliki. Malowanie farbami
plakatowymi, temperą, akrylem albo
lakierem do paznokci. Wykonane dzieło
warto umieścić w naturalnym zielonym
gąszczu.

Przygotować kilka rolek, które lekko zgięte
łatwiej poddają się nożyczkom. Z każdej rolki
wycinamy po 6 poprzecznych krążków.

Ikebana po polsku…

Z kilkunastu poprzecznych krążków
można ułożyć i skleić różne kształty gwiazd.

Sosnowe, cisowe, jodłowe gałęzie nie
gubią igieł, dlatego ułożone w stabilnym
wazonie tworzą trwałą i żywą masę
zieloną przez co najmniej miesiąc.
Doklejone lub mocowane na drucikach
szyszki, żołędzie, orzechy, owoce głogu,
jarzębiny i maleńkie jabłuszka są
urozmaiceniem kompozycji.
Można również dodać
ptaszki, gwiazdki,
koraliki, cukierki
i bombki. Kolorystyka
zależy od pomysłu
i wnętrza, w którym
dekoracja dopełni
ś w i ą t e c z n ą
atmosferę.

dr Edyta Bonk

Trening Jacobsona
Przyszło nam żyć w niespokojnych czasach. Wiele osób może odczuwać stres,
frustrację czy lęk.
Aby złagodzić te negatywne odczucia warto oddawać się zajęciom, które
sprawiają nam przyjemność i stosować różne techniki obniżające negatywne
emocje. Hormony stresu bowiem (m.in. adrenalina, kortyzol) powodują wiele
nieprzyjemnych odczuć w ciele i obniżają odporność organizmu.
Jednym z takich objawów jest wzmożone napięcie mięśniowe. Czasami
utrzymuje się ono dłużej niż sama sytuacja stresogenna – mamy nadal
podniesione ramiona, zaciśnięte pięści czy napięte mięśnie brzucha.
W konsekwencji możemy odczuwać dyskomfort, zmęczenie a nawet ból.
Jak Pan/i teraz siedzi? Które części ciała są napięte a które rozluźnione?
Warto świadomie rozluźniać to nadmierne napięcie mięśniowe – aby odpocząć,
zrelaksować się i uniknąć niepotrzebnych dolegliwości. Pomocny może być
w tym przypadku Trening Jacobsona.
Trening Jacobsona
Trening został stworzony przez Edmunda Jacobsona, który urodził się w Chicago
w roku 1888 (zm.1983). Był ﬁzjologiem po Northwestern University i otrzymał
tytuł doktora na Uniwersytecie w Harvard.
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Jako lekarz, specjalizował się w medycynie wewnętrznej, psychiatrii
i psychologii. Swoje badania opublikował w 1929 roku książce „Progresywna
relaksacja”, a w roku 1934 ukazała się jego główna książka pt. „Musisz się
odprężyć”. Jego badania nad aktywnością nerwowo-mięśniową udowodniły,
że nadmierne napięcie mięśniowe jest powiązane z zaburzeniami
emocjonalnymi. Dowiódł, że zmniejszanie opisywanego napięcia istotnie
pomaga w obniżeniu poziomu stresu i przeciwdziała dolegliwościom
psychosomatycznym.
Na czym polega trening?
Trening Jacobsona polega na napinaniu a następnie rozluźnianiu określonych
grup mięśni (ręce, nogi, brzuch itd.). Dana część ciała (np. dłonie) napinamy
przez 5-10 sekund (zaciskamy pięści), a następnie powoli, świadomie
rozluźniamy około 10-15 sekund (otwieramy dłoń). W klasycznej wersji
potarzamy dwukrotnie dla każdej grupy mięśni, symetrycznie dla obu stron ciała
(np. najpierw prawa potem lewa dłoń). Procedurę wykonujemy codziennie, aż
nauczymy się rozróżniać stany napięcia swoich mięśni i powstanie nawyk ich
rozluźniania (reakcja relaksacyjna).
Celem treningu zatem jest ocena nieprawidłowego napięcia mięśniowego
(szczególnie na skutek stresu) i świadome rozluźnianie się.
Przebieg treningu
Trening można zacząć od napinania prawej, a potem lewej nogi, następnie
prawej, potem lewej ręki, następnie mięśni brzucha, mięśni pleców, ramion i szyi
i na końcu twarzy. Każdy rejon ciała napina się 2-3 razy (ok. 5 sekund) po czym,
należy całkowicie rozluźnić ten obszar ciała i wczuwać się w stan rozluźnienia.
Trening Progresywny Jacobsona
Trening Jacobsona często nazywa się relaksacją progresywną. Oznacza to
rozluźnienie postępujące - rozluźniając mniejsze grupy mięśniowe (relaks
lokalny) dochodzi do swobodnego rozluźnienia wszystkich mięśni (relaks
ogólny). Jeśli zatem nauczymy się rozluźniać dwie lub trzy grupy mięśni
pozostające pod kontrolą naszej świadomości, z biegiem czasu nauczymy się
rozluźniać mięśnie poza naszą kontrolą np. mięśnia serca czy innych
pracujących wewnątrz klatki piersiowej i brzucha.

Niespokojny umysł nie może istnieć
w zrelaksowanym ciele

– Jacobson

Jak zacząć?
Treningu powinniśmy się uczyć w pozycji leżącej, po jakimś czasie w pozycji
siedzącej, a następnie podczas wykonywania różnych czynności.
Najlepiej nauczyć się treningu z instruktorem. W obecnych warunkach
polecam z prowadzącym on-line, na przykład ﬁlmiki na serwisie YouTube.
Korzyści z Treningu Jacobsona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przyjemne doznania i poprawa samopoczucia,
Łagodzenie negatywnych uczuć
Obniżenie niepokoju, lęku
Wzrost spokoju i pewności, aktywności i twórczego działania
Zmniejszenie nadciśnienia i poprawa pracy serca
Lepsza praca żołądka i jelit
Działanie proﬁlaktyczne przeciw wrzodom i kłopotom trawiennym

Życzę zatem Państwu samych przyjemności z Treningu Jacobsona
a w efekcie relaksu dla ciała i umysłu!
z wyrazami szacunku
Edyta Bonk

Przykładowe ﬁlmy o treningu Jacobsona
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ź

youtube.com/watch?v=nohxTFjVTHU

ź

youtube.com/watch?v=DWxBQOz5FzM

ź

youtube.com/watch?v=spy8twpsXwc

Wszyscy przechodzimy teraz przez
trudny czas, chyba nikt nie ma co do
tego wątpliwości. Czy możemy sobie
jakoś pomóc? Tak. I to bez dwóch
zdań.
Ksiądz Twardowski napisał kiedyś,
że „to, co nas spotyka, przychodzi
spoza nas”. Nie mam wpływu na to,
co przyniesie nam świat. Mamy
jednak wpływ na to, co z tym zrobimy.
Jak zareagujemy. Jaką postawę
przyjmiemy. Na tym właśnie polega
mądrość - żeby poszukiwać
rozwiązań najlepszych, najbardziej
adekwatnych, a co za tym idzie –
najskuteczniejszych.
I są tak naprawdę dwa etapy.
Pierwszy to zaakceptować wszystkie
emocje, które się w nas pojawiają.
Dać sobie do nich pełne prawo. Do
lęku, do obaw, do smutku, do żalu, do
ulgi, do wstydu, do wzruszenia, do
złości, do wściekłości, do radości,
do ekscytacji.

Nasze serce może reagować
na różne sposoby na te same
wydarzenia i to jest coś zupełnie
normalnego.
Drugi etap to zastanowić się, jakie są
plusy zaistniałych trudności. Czego
problem, z którym się mierzymy, nas
uczy? Co może nam dać? Jakie
korzyści z niego płyną i co możemy
z niego wziąć dla siebie? To otwiera
drogę do reinterpretacji naszych
doświadczeń. Do popatrzenia na
noc, która zapadła w naszym życiu,
i stwierdzenia, że gdyby nie ona, nie
widzielibyśmy niesamowicie
pięknego, rozgwieżdżonego nieba.
I w końcu daje nam to nadzieję.
Że każda noc kończy się świtem.
A nadzieja, jak mawia nasza Ela
Tatarkiewicz-Skrzyńska, nie umiera
ostatnia.
Ona nie umiera nigdy.

Akceptacji, reinterpretacji i nadziei - tego życzę Wam,
Kochani i Kochane, z całego serca. I do zobaczenia!
Przemek Staroń
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Janusz Arrasz

Makowiec świąteczny bez poczucia winy
Witariański.
Na surowo, to jest najszybszy makowiec, jaki Państwo możecie zrobić i do tego
też paradoksalnie bardzo tani. Nie używam wielu rzeczy które normalnie
używane są do makowca. Jest wilgotny, słodki i aromatyczny.
Taki makowiec który Państwo możecie jeść co najmniej 3 dni. Na drugi dzień
będzie smaczniejszy. Zawiera bardzo dużo błonnika. Nie zawiera cukru! Robi się
tak naprawdę do 15 minut.
Mam nadzieję że zagości na stale
u państwa na stole :)
Na naszych zajęciach ten makowiec
w wielu domach się przyjął jako
stały element i zdrowsza alternatywa
dla zwykłego makowca

Życzę smacznego i wesołych świąt :)))
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Składniki
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

2-3 opakowania maku mielonego
8-10 sztuk (1,5kg) dojrzałych bananów
2 pomarańcze lub 3-4 mandarynki
1 duże opakowanie wiórek kokosowych
przyprawy korzenne
3-4 łyżki oleju rzepakowego tłoczonego na zimno
garść rodzynek (namoczyć)
garść słonecznika łuskanego

Wykonanie
Wsyp dwa opakowania maku mielonego. Dodaj około 4-5 bananów, korzenne
przyprawy z olejem, zmiksuj. Ma być gęsta masa. Dodaj słonecznik i rodzynki.
Dodaj startą skórkę pomarańczową i odstaw. Masę podziel na 2 części.
Robimy biały krem. Duże opakowanie wiórek kokosowych miksujemy z 4-5
bananami i z wanilią, tę gęstą masę odstawiamy.
Na wysmarowaną, obsypaną na przykład sezamem foremkę wykładamy 1 część
masy makowej i uciskamy bardzo dokładnie. Na to rozsypujemy białą masę jak
kruszonkę.
Następnie 2 część masy makowej rozsypujemy jak kruszonkę. Dociskamy
delikatnie. Posypujemy obﬁcie wiórkami kokosowymi.
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J. Karczyńska

Piotr Arwich

W czasie pandemii
Pierwszy raz w życiu spotkałem się z sytuacją w której cały nasz świat jest
zagrożony straszna pandemią Koronawirus Covid-19 spowodował
zachorowanie ponad 54 665 480 ludzi z czego 1 356 740 zmarło, a wyzdrowiało
39 463 480 osób. W Polsce do dzisiaj zachorowało 796 798 osób, zmarło 12 088
osób, a wyzdrowiało 361 886 osób (dane z dnia 18.11.2020 r.). To przerażające
wieści. Ta sytuacja ma wpływ na wszystkie dziedziny naszej egzystencji.
Maleńkim wycinkiem tego kryzysu jest sytuacja Sopockiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Obejmuje on studentów, wykładowców i pracowników uczelni.
Jako prowadzący warsztaty artystyczne, widzę jak bardzo dotkliwa jest dla moich
studentów niemożliwość uczestnictwa w zajęciach. Staram się mieć z nimi
kontakt telefoniczny, czasami udzielam porad oglądając przesłane przez nich
prace malarskie na mój komputer lub telefoniczną aplikację WhatsApp. Ale
dotyczy to tylko części studentów. To wszystko za mało i nie zastąpi normalnych
zajęć w pracowni, gdzie mogę uczestniczyć w procesie powstawania kompozycji
malarskich, na bieżąco prowadzić korekty, doradzać, zachęcać. Samo spotkanie
w pracowni osób, które się znają, które łączy wspólna pasja twórcza, jest nie do
przecenienia. Spotykając się dyskutują nie tylko o sztuce, ale dzielą się
reﬂeksjami po odbytych podróżach, o tym co im się przydarzyło lub co ich
zbulwersowało.
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Dzieląc się swoimi problemami mogą liczyć czasem na poradę, na dobre słowo.
Ale pracownia to przede wszystkim miejsce gdzie mogą żyć sztuką, odrywając
się przez chwilę od problemów codziennego życia. Gdzie mogą, korzystać
z przestrzeni przeznaczonej do takiej pracy, której często nie mogą wykonywać
u siebie w domu.
Twórcza atmosfera sprzyja ciekawym przemyśleniom i pozwala na realizację
własnych pomysłów. Jedna z osób uczestniczących już od kilku lat w tych
warsztatach, powiedziała mi, że jest to jeden z najważniejszych elementów jej
obecnego życia. To są bardzo ważne sprawy, wykraczające często poza zwykłe
hobby czy miłe spędzanie czasu. Lubię moich studentów i ten rodzaj pracy z nimi.
To też stało się ważną częścią mojego życia. Często, wracając już po
warsztatach do domu, myślę jeszcze o ich obrazach. Zastanawiam się
co doradzić pani Z., na co zwrócić uwagę panu J., co powinno się zmienić w tym
obrazie a co jeszcze dopracować w tamtym. Może warto doradzić zmianę
narzędzi lub formatu obrazu. Może zmiana lub wypróbowanie innej techniki
będzie wskazana dla danej osoby. Wiele spraw do przemyślenia. Wielką
satysfakcję sprawia im ich radość z namalowanego obrazu lub z jakiegoś
fragmentu nad którym męczyli się godzinami.
Moim studentom staram się jak najlepiej służyć własnym doświadczeniem
i wiedzą, nie narzucając im moich upodobań ale dbając żeby każdy zachował
swoją indywidualność tak ważną w uprawianiu sztuki.
Część seniorów pracuje twórczo
w domowym zaciszu. Część,
z różnych powodów, nie działa
twórczo. Wszyscy stęsknili się już
za warsztatami. Bo bez pracowni
w której można się spotkać,
podyskutować i twórczo popracować,
warsztaty artystyczne nie mogą
funkcjonować. Nauka malarstwa,
rzeźby, rysunku przez komputer czy
telefon jest mało wydajna, a nawet
niepoważna. Mam nadzieję, że
szybko wrócimy do naszego
normalnego trybu pracy z radością
i satysfakcją dla nas wszystkich.
Piotr Artwich
Gdynia, w czasie pandemii, 18.11.2020r.

Barbara Tomaszewska
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Michalina Chałka

Michalina Chałka

Moje obserwacje ptaków i fotograﬁe
Zaczęłam interesować się ptakami od czasu, kiedy w 1979 roku zamieszkałam
na osiedlu położonym w górnym Sopocie blisko lasu. Dużym zaskoczeniem był
dla mnie widok dzięcioła, który przyleciał na mój balkon przed wielu laty. Dlatego
postanowiłam przygotować karmnik dla ptaków i dokarmiać je co czynię cały
czas – mając świadomość, że ptaki przywiązują się do „talerza” – miejsca gdzie
pojawia się pokarm. Jednocześnie mam świadomość, że moja „stołówka”
działająca cały rok rozleniwia skrzydlatych „przyjaciół”. Nie wyobrażam sobie już
jednak dni bez ich odwiedzin.
Ptasia stołówka
Pierwszymi ptakami, które zaczęły regularnie odwiedzać mnie i na dobre
„zadomowiły” się była para sierpówek. Są to ptaki, które przywędrowały do Polski
dopiero około 1950 roku z Indii poprzez Turcję i południową Europę.
Częstymi gośćmi na moim balkonie są też sikorki bogatki, które przylatują do
mnie przez cały rok. Przylatują też kowaliki, które jako jedyne ptaki mogą
poruszać się głową w dół, co często obserwuję. Z większych ptaków, które
przylatują i mają piękne niebieskie pióra z boku tułowia, to sójki. Od czasu
do czasu pojawiają się też sroki – białoboki. Najładniejszym ptakiem, który
przylatuje, i którego mam okazję obserwować na moim balkonie, jest grubodziób.
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To ptak większy od wróbla, kolorowo
upierzony, z grubym i silnym
dziobem, którym rozłupuje nasiona
słonecznika, buczyny lub dyni.
Pewnego dnia wleciał do mojego
mieszkania grubodziób, fruwał po
całym mieszkaniu wyraźnie czując
się zagubiony i przestraszony,
a ja biegałam za nim z aparatem
fotograﬁcznym.
Bywają też dzwońce z żółtymi
piórkami z boków, w związku z tym
dobrze widoczne. Trzy lata temu zaczęły przylatywać do mnie wróble – mazurki,
których wcześniej nie było widać, ani słychać w naszej okolicy.
Dzięcioły
Najbardziej interesującymi ptakami, które budzą mój podziw są dzięcioły.
Codziennie rano pierwszym gościem przy moim karmniku jest dzięcioł, który
swoim stukaniem często robi mi pobudkę. Poprzez ich wieloletnią obserwację
zauważyłam, że dzięcioły nie są ptakami towarzyskimi. Inne ptaki gromadzą się
przy karmniku razem, zaś dzięcioł zawsze jest tylko jeden. Następne, które chcą
się pożywić czekają na pobliskich drzewach albo na ścianie budynku. Dzięcioły
siedzą zawsze w pozycji pionowej, trzymając się ostrymi pazurkami podłoża
i opierają się mocnym ogonem. Często ptaki te przeganiają się skacząc do góry
i tłukąc się dziobami.
Największy ruch w karmniku zaczyna się na wiosnę w kwietniu, kiedy ptaki
wysiadują jaja. Dzięcioły wysiadują jaja na zmianę. Ptak, który akurat nie
wysiaduje jaj, bierze kawałeczki słoninki z karmnika, umieszcza je w swoim
dziobie i zanosi do dziupli. Po około 2 tygodniach wykluwają się młode, a po
następnych 3 tygodniach opuszczają już dziuplę. Najwięcej radości sprawia mi
obserwacja dzięciołów, kiedy przylatują do karmnika razem z młodymi. Młode
dzięcioły sprawiają wrażenie, że są większe od swoich rodziców. Są puszyste,
pięknie ubarwione z czerwoną czapeczką na głowie.
Rodzice karmią je, wkładając kawałeczki słoninki do dzioba. Po kilku dniach
młode próbują same odżywiać się i robią to bardzo niezgrabnie. W końcu, kiedy
potraﬁą już same zdobywać pokarm, rodzice przepędzają je i traktują jak
zwykłych konkurentów do pożywienia. Aby ułatwić sobie wydobywanie nasion ze
słonecznika, wciskają je w szpary i wtedy łatwo wydziobują je.
W suche i ciepłe dni piją wodę ze specjalnej miseczki. Tak się składa, że
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śniadania i kolacje, zwłaszcza latem, jem razem z dzięciołami-ja w pokoju,
a dzięcioły w karmniku, który obserwuję przez okno. Trwa to już od wielu lat
i nawet nie wiem, które pokolenie dzięciołów przylatuje do mnie. Dzięcioły to
bardzo pożyteczne ptaki, to lekarze naszych drzew. Dzięki temu, że odżywiają
się szkodliwymi owadami dbają o stan zdrowotny naszych drzew. A drzewa
to „fabryka” tlenu, który jest nam potrzebny do życia. Dzięki zieleni szczególnie
w miastach jakość powietrza jest lepsza, a nasze ulice, klomby i podwórka
są bardziej nam przyjazne – one po prostu żyją.
Pustułki
Jednym z bardzo ciekawych ptaków, który mnie „odwiedza” jest sokół pustułka.
Nazwa pochodzi od rosyjskiego słowa „pustoj”, co oznacza „głupi”. Nazwę nadali
mu sokolnicy, którzy nie mogli wyszkolić jej do polowania na ptaki. Jest to
mniejszy kuzyn sokoła wędrownego. Jego grzbiet i skrzydła są rdzawo-brązowe
z trójkątnymi, czarnymi plamkami, a pazury są czarne. Najchętniej zasiedla
tereny rolnicze z niewielkimi zadrzewieniami, obrzeża lasów lub urwiska
w kamieniołomach i wśród skał. Kiedy zamieniano łąki na grunty orne
i stosowano DDT do zwalczania chwastów, zmniejszyła się dostępność do
pożywienia. Dlatego w od połowy XX w. pustułki zaadoptowały się do życia
w miastach. Gnieżdżą się na wieżach kościołów, wśród załomów i gzymsów
kamienic, na wysokich budynkach w otworach wentylacyjnych.
Obecnie najliczniej gniazdują w dużych miastach np. w Warszawie (na Pałacu
Kultury), Poznaniu (na Ratuszu), Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Kwidzynie (na
Zamku). Pustułki żywią się myszami, kretami, jaszczurkami, żabami, owadami
oraz młodymi lub chorymi ptakami. W czasie lotu w poszukiwaniu pożywienia
pustułka zatrzymuje się w powietrzu, trzepocze skrzydłami i obserwuje teren
w poszukiwaniu oﬁary.
Przylatuje do nas na początku
marca. Pewnego wiosennego dnia,
wyglądając przez okno zauważyłam
dwa ptaki krążące w kółko nad
sąsiednim blokiem. Potem
przysiadły na antenie telewizyjnej,
a następnie schowały się do otworu
wentylacyjnego. Wzięłam lornetkę
i zaczęłam je obserwować.
Okazało się, że założyły tam
gniazdo.
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fot. Erik van Dijk / unsplash.com

Codziennie wylatywały w poszukiwaniu pokarmu. Widziałam, jak przynosiły
w pazurach myszy ze zwisającym ogonkiem lub żaby, którym bezwładnie
zwisały nogi. Kiedy samica wysiadywała jaja – trwało to około 4 tygodni,
samiec kilka razy dziennie przylatywał do gniazda z pokarmem (żaby, myszy).
Po około 1 miesiącu wykluły się młode puchate pustułki, które z ciekawością
wyglądały na świat. Swoje potrzeby ﬁzjologiczne załatwiały w ten sposób, że
odwracały się tyłem, a odchody spadały na szybę i parapety mieszkańców.
Z czasem na parapecie wyrosła spora górka odchodów. Najwięcej emocji
przeżywałam, kiedy młode rozprostowywały skrzydła i próbowały latać
podskakując na krawędzi otworu.
Bałam się, że któreś spadnie. Wreszcie udało im się pofrunąć na brzeg dachu,
a potem na antenę, która stała się ich przystankiem do dalszych lotów. Często
obserwowałam je, jak krążą w powietrzu nie ruszając skrzydłami, a prądy
powietrzne unosiły je do góry i przenosiły dalej w kierunku lasu.
W październiku odlatywały.
Cieszyłam się, kiedy następnego roku, w marcu, przylatywały znowu. Tak
było przez parę lat. Pustułki są objęte ścisłą ochroną gatunkową i należy je
chronić, aby liczebność tych ptaków nie spadała – jeśli występują w danym
miejscu to należy je obserwować bo jest to stosunkowo rzadki gatunek.
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Rosvita Stern

Ilustracje do wierszy C. K. Norwida
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszę z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…
Pierwsza zwrotka wiersza „Moja piosenka(II)” Cypriana Kamila Norwida, którego
nie potraﬁę czytać bez dużego wzruszenia.
2021 rok będzie ogłoszony rokiem pamięci Cypriana Kamila Norwida, dokładnie
24 września 2021 r. C.K. Norwid ukończy 200 lat, urodził się w 1821 r. Ważne jest
dla każdego uwierzyć w siebie.
Od 15 lat prowadzę zajęcia „warsztaty artystyczne” na Uniwersytecie Trzeciego
wieku w Sopocie. Ze względu na pandemię koronowirusa, zajęcia w pracowni nie
odbywają się, ale mojej grupie którą nazywam „młodzież III wieku”, dałam już
w marcu tego roku zadanie. Zaproponowałam im: do dowolnego wiersza (lub
wierszy) Cypriana Kamila Norwida zrealizować w dowolnej technice, ilustrację
plastyczną (malarstwo, rysunek, graﬁka, fotograﬁa czy instalacja) itp.
Temat ciekawy a twórczość C. K. Norwida jest godna uczczenia urodzinowej
uroczystości. Prace, które powstaną pragnę zaprezentować we wrześniu 2021 r.
na wystawie. Jestem zafascynowana twórczością C.K.Norwida i tą literackopoetycką i tą plastyczną (wspaniałe rysunki, rzeźby, malarstwo, plakaty). Nie
wszyscy wiedzą że C.K Norwid był także wspaniałym artystą plastykiem.
Jestem w stałym kontakcie z moimi studentami, głownie telefonicznym, bo tego
bardzo potrzebują i tęsknią do zajęć w pracowni.

Fortepian Chopina
Cyprian Kamil Norwid
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I znów widzę, acz dymem oślepian,
Jak przez ganku kolumny
Sprzęt podobny do trumny
Wydźwigają... runął... runął
– Twój fortepian!
…
Jękły głuche kamienie –
Ideał sięgnął bruku ––

Inga Frankowska, akryl 50x40cm.
Do wiersza C.K. Norwida „Fortepian Chopina”
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Andrzej Gajewski, rysunek ołówkiem 40x30 cm.
Do wiersza C.K. Norwida „Bema pamięci żałobny – rapsod”.

Ewa Komodzińska, rysunek ołówkiem 43x30cm.
Do wiersza C.K. Norwida „Daj mi wstążkę błękitną”.
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Zdjęcia w artykule: Ministerstwo Turystyki Izraela

Olga Dębicka

Izrael – Ziemia Święta po trzykroć
Jerozolima nieodmiennie kojarzy się z Ziemią Świętą, cudami i mistyką. Nigdzie
indziej na świecie synagogi, meczety i kościoły nie stoją tak blisko siebie. Uliczki
wydeptywane były tu od tysiącleci przez proroków z wielu świętych ksiąg.
Największe piętno odcisnęli na tej ziemi Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie.
Pielgrzymi każdego dnia stąpają po miejscach związanych z wydarzeniami
Wielkiej Nocy sprzed 2 tysięcy lat.
Życie płynie leniwie
Dzisiejszemu pielgrzymowi trudno jednak utrzymać nastrój kontemplacyjnej
zadumy i bogobojnej reﬂeksji. Nie tylko dlatego, że nagromadzenie świętości po
prostu poraża i wyczerpuje. I nie dlatego, że dźwięki dzwonów chrześcijańskich
kościołów mieszają się nad głowami z nawoływaniem muezzinów i żydowskimi
modlitwami pod Ścianą Płaczu. Dzieje się tak, ponieważ zwykłe, codzienne życie
pulsuje dziś tak samo, jak wtedy gdy Chrystus wyrzucał handlarzy z progów
Świątyni. Porozkładane stragany arabskich kupców opierają się o ściany domów
przy Via Dolorosa, czyli drodze krzyżowej. Dachy tych straganów łączą się nad
ulicą tworząc zadaszenie, które całkowicie zasłania słońce tworząc z ulic labirynt
mrocznych, dusznych tuneli. Zapachy kadzideł, zdawałoby się tak intensywne,
giną wśród zapachów przysmażanych szisz-kebabów, wypiekanych
podpłomyków-chubusów. W plątaninie uliczek wymija się slalomem
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objuczone osiołki, pucybutów, nosiwodów, kobiety arabskie balansujące
koszami i tobołkami na głowach, chłopaków transportujących w ścisku na
tackach miętową herbatę. Mężczyźni przesiadujący na wystawionych na ulicę
krzesełkach, bulgocąc fajkami wodnymi, obserwują jak świat toczy się przed ich
oczyma. Pod suﬁtami kawiarenek mruczą leniwie wentylatory. W domostwach,
w których gościli uczniowie Chrystusa, teraz znajdują się hostele przyjmujące na
nocleg turystów i pielgrzymów. Większość z nich w Starym Mieście kupuje do
domu na pamiątkę ziemię świętą w woreczkach i parę sandałów lub ręcznie
plecione korony cierniowe.
Grób w dymach kadzideł
Dojście do Bazyliki Grobu łatwo przeoczyć. Przejście między straganami
prowadzi na niewielki dziedziniec. Obecna Bazylika Grobu, poświęcona
w 1149r., powstała dokładnie w miejscu grobu Jezusa, w dawnym
kamieniołomie, 40m od Golgoty. Gdy w roku 42 Herod Agrypa powiększał
miasto, teren ten włączono w jego obręb. Około roku 325 cesarz Konstantyn
kazał odnaleźć grotę i nakrył ją rotundą. Po zburzeniu budowli przez kalifa
Hakima, krzyżowcy w 1099r. przystąpili do budowy obecnej bazyliki.
Jej wnętrze obejmuje szczyt Golgoty, gdzie stoi ozdobny krzyż z setkami
mrocznych lampionów. Tuż obok
wyeksponowany został kamień
z grobu Jezusa, a kawałek dalej
można do tego grobu wejść.
Niewielki ołtarzyk w ciasnym
i dusznym, podzielonym wnętrzu
grobu zasnuty jest dymami kadzideł.
Aby dostąpić mistycznego
przeżycia pielgrzymi najczęściej
muszą w najbardziej prozaiczny
sposób odstać parę godzin
w długiej kolejce. Kolejki są
dwie: z jednej strony zapraszają
franciszkanie, z drugiej
prawosławni Grecy. Od lat
przedstawiciele różnych odłamów
chrześcijaństwa nie mogą
dogadać się w sprawie opieki nad
miejscami świętymi, więc
wprowadzono ścisły podział
mierzony w centymetrach
uświęconej podłogi bazyliki.
38

Po wyjściu z bazyliki każdy najpierw oddycha głęboko świeżym powietrzem,
później zawstydza się, że czuje bardziej ulgę, niż zadumę nad miejscem, które
zajmowało do tej pory tyle miejsca w jego wyobraźni.
Miejsce, gdzie zapłakał
Góra Oliwna, wznosząca się tuż poza Złotą Bramą, daje wytchnienie od zgiełku
i upału wąskich uliczek starej Jerozolimy. Nic dziwnego, że tam też odpoczywali
Jezus i jego uczniowie. Miejsce Ogrodu Oliwnego zlokalizowano prosto
i praktycznie: w jedynym miejscu na stoku naprzeciw murów, w którym rosły
oliwki. Powstała tam piękna świątynia. Prostota i przepiękne witraże bardziej
skłaniają do reﬂeksji niż mroczne i tłoczne wnętrza Bazyliki Grobu. Cała góra
usiana jest kaplicami upamiętniającymi wydarzenia opisane w Ewangelii –
zdradę Judasza, ostatnią modlitwę Jezusa przed uwięzieniem, miejsce, gdzie
zapłakał spoglądając na niewierność Jerozolimy, miejsce Wniebowstąpienia...
Z wierzchołka Góry Oliwnej roztacza się najpiękniejsza panorama Jerozolimy.
Stara Jerozolima to zaledwie 1 procent powierzchni współczesnego miasta.
Pozostała większość to nowe dzielnice: szerokie ulice, nowoczesne hotele,
szybkie samochody. W mieście, w którym niegdyś prawa strzegł Sanhedryn, dziś
obraduje Knesset - izraelski parlament. Za supernowoczesnymi bazaltowymi
fasadami kryje się Muzeum Holokaustu. Tradycja miesza się z nowoczesnością
tak jak w każdym innym miejscu Izraela. Tak jak nad Morzem Martwym,
w miejscu gdzie biblijna żona Lota zamieniła się w słup soli, a teraz wielkie
kopalnie przetwarzają tony soli dziennie.
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Bitwa o Betlejem
Sprzed Bramy Damasceńskiej
można odjechać autobusem
do Betlejem. Dzisiejsze
Betlejem to miasto arabskie,
pięknie położone wśród
wzgórz i nagiej pustyni, ale
nieciekawe. Mieścina
z placem Żłóbka, ulicą Żłóbka,
ulicą Gwiazdy, ulicą Groty
Mlecznej, ulicą Pasterzy,
dwoma Polami Pasterzy
i trzykrotnie obchodzonym
Bożym Narodzeniem – to raj
dla cyników. Bazylika stojąca nad domniemaną Grotą Narodzenia to
bezkształtna i toporna kamienna konstrukcja. Niskie i wąskie drzwi nie zachęcają
do wejścia.
Po części wynika to z ich zamierzonej funkcji utrudniania najazdów
barbarzyńców, którzy bezcześcili świątynię wjeżdżając do niej na koniach.
Wewnątrz też nic szczególnego na pierwszy rzut oka nie widać. To co
najważniejsze znajduje się bowiem pod podłogą. W skalnych podziemiach
oznaczono złotą gwiazdą miejsce narodzin Chrystusa. Ale i tam ze względu na
szczupłość miejsca i tłoczących się zwiedzających, pielgrzym nie ma szans na
duchową reﬂeksję.
Bazylika Narodzenia, bardziej niż jakikolwiek inny kościół w Ziemi Świętej, jest
obiektem zażartego sporu pomiędzy odłamami chrześcijaństwa o prawa
własności. Między Grekami a Ormianami trwa spór o to, kto ma zamiatać kościół.
Przyjmuje się, że zamiatanie jest symbolem posiadania świętego miejsca, jeśli
więc członek jednego Kościoła wkroczy na terytorium należący do drugiego,
wybucha piekło! Atmosfera robi się szczególnie napięta 29 grudnia w „Doroczny
Dzień Generalnego Sprzątania”. 13 lat temu doszło do regularnej bitwy na pręty
i łańcuchy, przyniesione przez duchownych pod sutannami.
Ryby św. Piotra
Miejscem gdzie każdy pielgrzym powinien dotrzeć, i pobyć choć przez chwilę
sam, jest Galilea. Nastrój mistycyzmu wprost unosi się w powietrzu. Klimat jest tu
łagodniejszy, orzeźwia lekki wiaterek znad Jeziora Genezaret. Ludzie są
przyjaźni. W tej okolicy powstało najwięcej kibuców, czyli społeczności, których
członkowie wyzbywają się wszelkiej własności osobistej, pracują na roli i dzielą
sprawiedliwie między siebie owoce tej pracy. Nad brzegiem jeziora można
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natknąć się na prowizoryczne, trzcinowe ołtarze, przy których odprawiane są
kameralne nabożeństwa - w tym otoczeniu wydają się tak samo naturalne jak
w czasach Biblii. Można iść na spacer – od Tabghy, miejsca cudownego
rozmnożenia chleba i ryb, poprzez Górę Błogosławieństw, aż do Kafarnaum,
gdzie Chrystus dzielił z Piotrem i innymi apostołami życie rybaków, nauczał
i czynił cuda. W restauracji w Tyberiadzie serwują ryby św. Piotra – te same które
apostoł łowił w Jeziorze Galilejskim.
U ujścia Jordanu z Jeziora Genezaret w cieniu wysokich drzew eukaliptusowych
znajduje się miejsce, w którym Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. Można tu spotkać
pielgrzymów ubranych w białe szaty, przyjmujących sakrament chrztu w wodach
Jordanu.

Olga Dębicka
Dziennikarka, pisarka, od 17 lat stały współpracownik
National Geographic. W UTW w Sopocie prowadzi wykłady
„Podróże i odkrycia z National Geographic”.

Obecnie (grudzień 2020) odbywa się webinarium online – wykłady ze
slajdowiskiem w każdy piątek,godz.11-12.30. Aby dołączyć do grupy stałych
słuchaczy, wystarczy wejść na stronę poniżej. Następnie w udostępnij
(kamera i mikrofon), wprowadzić swoje imię i kliknąć w dołącz do spotkania.
Serdecznie zapraszamy także nowych, zainteresowanych studentów!
https://kwaliﬁkacyjnekursyzawodowe.pl/utw_debicka

Jakub Felczak

Aplikacja Google Translate
Darmowy program pozwalający dokonać szybkiego
tłumaczenia wyrazów i zdań w wielu językach.
Aplikacja – czyli tzw. „apka” – Google Translate
tłumaczy nie tylko wpisany tekst, ale również mowę
i tekst ze zdjęcia.
Dodatkowo po odpowiednim przygotowaniu może
być stosowany bez potrzeby połączenia z Internetem.
Oczywiście nie jest to tłumacz idealny, jednak w zupełności wystarczy
by zrozumieć sens zdania, a nawet do prowadzenia prostych konwersacji.

Jak pobierać aplikacje na smartfona z Androidem?
Obejrzyj ﬁlm instruktażowy używając link
lub skanując kod QR.
https://tiny.pl/72jz8
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I. Główne okno programu
1. Wybór języka – na zdjęciu
tłumaczenie z polskiego na
angielski (zobacz zdjęcie IV)
2. Odwrócenie języków tłumaczenia

II. Tłumaczenie słów i zdań

3. Tu należy kliknąć aby pojawiła się
klawiatura i można było wpisać
tekst do tłumaczenia.

1. Odczytuje tekst w danym języku.
Pozwala to na lepsze poznanie
wymowy.

4. Kliknij aby mówić zamiast pisać
(pamiętaj by mówić bardzo
wyraźnie)

2. Tekst wpisany do tłumaczenia.
3. Tekst przetłumaczony.

5. Pozwala na tłumaczenie wprost
ze zdjęcia

4. Kasuje tekst i umożliwia wpisanie
nowego.

6. Pozwala na prowadzenie
konwersacji w dwóch różnych
językach (zobacz zdjęcie III)

5. Kopiuje przetłumaczony tekst do
pamięci podręcznej telefonu. Po
użyciu tej opcji można użyć opcji
wklej aby przenieść tekst do
innego programu np. SMS,
Whatsapp, Messenger.

Jak znaleźć aplikację Google Translate?
Zeskanuj kod QR, użyj linku lub samodzielnie znajdź
ją w sklepie Google Play.
https://tiny.pl/72ftb
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III. Rozmowa

IV. Wybór języka

Pozwala na prowadzenie konwersacji
w dwóch językach.

W tym oknie można wybrać język
wprowadzany i tłumaczenia, oraz
pobrać do pamięci telefonu wybrane
języki, by można było ich używać bez
połączenia z Internetem.

1. Język pierwszy – ten sam kolor co
przyciski mikrofonu w lewym
dolnym rogu.
2. Język drugi – ten sam kolor co
przyciski mikrofonu w prawym
dolnym rogu.
3. Przycisk do mówienia w pierwszym
języku. W tym przypadku jeśli
chcesz mówić po polsku kliknij na
niego i mów, a program będzie
nasłuchiwał i tłumaczył na
angielski.
4. Przycisk do mówienia w drugim
języku. W tym przypadku jeśli
chcesz mówić po angielsku kliknij
na niego i mów, a program będzie
nasłuchiwał i tłumaczył na polski.
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1. Aktualnie wybrany język.
2. Języki do wyboru
3. Możliwość pobrania języka.
Tylko niektóre języki posiadają
taką opcję. Po jej wyborze pojawi
się informacja ile miejsca w
telefonie zajmie wybrany język.
Dopiero po ponownym
zatwierdzeniu rozpocznie się
pobieranie. Mów, a program
będzie nasłuchiwał i tłumaczył na
polski.

Grażyna Dene

Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie
ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot
tel. 791-983-624, email: utw@ckusopot.pl
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facebook.com/UTWSopot/
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Kochani!
Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość, miłość,
pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń,
a gdy się one już spełnią niech dorzuci jeszcze
garść nowych pragnień, bo tylko one nadają życiu sens!
W Nowym Roku 2021 życzymy naszym Studentom
wielu szczęśliwych chwil, dużo zdrowia i szczęścia
w domu i wszędzie, gdzie będziecie!
Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak
i Agnieszka Chmielewska

