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                                     Eksplozja solanki w Sopocie!

Sopot  cieszy  się  uświęconym  tradycją  statusem  nadmorskiego  kurortu.  Czy
rzeczywiście   spełnia  wszystkie  warunki,  które  pozwalają  uznać  to miasto za
uzdrowisko?  Może  to  głownie   moda  na  Sopot  ściąga  tu   tłumy  kuracjuszy  i
wczasowiczów pragnących poratować swoje zdrowie, odpocząć i… polansować się
na Monciaku?
O Sopocie  jako  uzdrowisku z  włodarzem miasta Jackiem Karnowskim rozmawiają
uczennice  I  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Sopocie  -  Maja  Grzybowska  i  Marta
Szeląg.
M. G.  i M. S.: Jak powszechnie wiadomo, w Sopocie znajduje się solanka ze źródła
św.  Wojciecha  mająca  właściwości  lecznicze.  Jakie  choroby  pozwala  ona
wyleczyć i w jaki sposób należy ją stosować?
J. K.: Myślę, że  nie  wszyscy  zdają  sobie  sprawę z tego,  że w Sopocie jest solanka.
Pracujemy nad tym i sądzimy, że przed naszym uzdrowiskiem jest wielka przyszłość.
Sopocka solanka przede wszystkim pozwala na leczenie narządów ruchu, co ważne jest 
przy  takich  schorzeniach  jak  reumatyzm  czy  zwyrodnienie  stawów. Inhalacja solanką 
pozwala z kolei leczyć narządy oddechowe.  Na różne problemy zdrowotne oferujemy 
różne  rodzaje  kuracji: basen solankowy,  który  znajduje się w Zakładzie Balneologicznym 
i   w   Klubie   Żeglarskim,   kurację   oddechową,   czyli   grzybki solankowe,  oraz  -  od 
niedawna -  ogólnodostępną tężnię mieszczącą się na terenie Ośrodka   Żeglarskiego 
Sopot  34.  Warto  dodać,  że  solanka  ma  też  działanie przeciwalergiczne. W Warszawie
są właśnie prowadzone badania, na jakie dokładnie typy  alergii  działa  nasza  solanka. 
Myślę,  że  Sopot dopiero  czeka  istna eksplozja solanki!
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M.G i M.S: Co można powiedzieć o jakości sopockiej kranówki? Słyszałyśmy kiedyś, że jest tak dobra
jak woda mineralna, dlatego władze miasta  zachęcały do jej bezpośredniego spożycia. Czy
rzeczywiście wody  z kranu nie trzeba wcześniej przegotowywać?
J.K.: Ja sam piję wodę z sopockich kranów. U nas w urzędzie też się taką pije. W szkołach zainstalowaliśmy
ostatnio poidła, aby uczniowie mogli spożywać zdrową wodę zamiast mocno słodzonych i barwionych napojów.
Według mnie woda z kranu jest o wiele zdrowsza niż ta z plastikowych butelek. Woda sopocka jest też lekko
mineralizowana i pochodzi z ujęć głębinowych albo ujęć drenażowych - wtedy jest podświetlana ultrafioletem.
Natomiast odrobina chloru jest do niej dodawana po to, aby zagwarantować czystość systemu. Taka woda jest i
zdrowsza, i smaczniejsza.  Reasumując: tak jak jabłko ze skórką lepiej wpływa na nasze zdrowie niż obrane,
tak woda z kranu jest lepsza niż ta z czajnika.
 M.G i M.S:  Czy Sopot dysponuje innymi naturalnymi złożami surowców? Jeśli tak, to jakie mają one
znaczenie dla  miasta jako uzdrowiska?
J.K.: Innym surowcem jest nasze morze, które obfituje w jod. Chodzenie wzdłuż brzegu morza albo spacer po 
molo pozwala korzystać z dobroczynnych właściwości aerozolu soli morskiej. Kąpiel w morzu to najlepsza
regeneracja po wysiłku. Kontakt z wodą morską i piaszczystym podłożem ma dobroczynny wpływ na skórę i
stopy. Mamy także powietrze, które jest uważane za jedno z najczystszych w Polsce.
M.G i M.S: No właśnie, czy klimat miasta wciąż ma właściwości lecznicze? Rosnąca popularność
Sopotu ma swoje ciemne strony - wjeżdża do niego coraz więcej samochodów. Czy to nie
wpływa negatywnie na jakość powietrza w uzdrowisku? 
J.K.: Niestety tak, samochody nie wpływają dobrze na powietrzne. Staramy się temu jakoś zaradzić, dlatego
też w sezonie udostępniamy kierowcom bezpłatny parking na obrzeżach Sopotu - przy Ergo Arenie, skąd do
centrum czy na plażę mogą dojechać meleksami. Od kilku lat między Sopotem a Gdynią jeździ autobus numer
31 zasilany bateriami, kupiliśmy rowery elektryczne dla pracowników Urzędu Miasta, mamy ich już 5. Być może
w przyszłości będziemy w Sopocie rezygnować z kominków.
M.G i M.S: Czy w Sopocie można jeszcze stosować ogrzewanie węglowe? Władze Krakowa wydały już
zakaz palenia węglem.
J.K.: Jak na razie jest to możliwe, ale zachęcamy do zmiany ogrzewania na ekologiczne. Poprzez
odpowiednie oferty i dopłaty staramy się, aby bardziej opłacalne było ogrzewanie np. gazowe niż węglowe.
Najlepsze są panele i pompy ciepła, za pomocą których dokonujemy termomodernizacji.  Tego typu zmiany
wprowadzamy też do sopockich szkół. Kurort ma również walory krajobrazowe, o czym nikogo nie trzeba
przekonywać.   
M.G i M.S: Czy jednak różni się pod tym względem od pozostałej części Trójmiasta?
J.K.: U nas jest najbliżej od morza do lasu. Wszyscy nam tego zazdroszczą. To jest nasz wielki skarb,
którego wielu mieszkańców Sopotu nie docenia. Jak mówiła Agnieszka Osiecka: ,,Sopot jest to miasto
stworzone na ludzką miarę -  nie za duże i nie za małe". Oprócz tego mamy blisko do Gdańska i Gdyni, które
– łącznie z Sopotem – uzupełniają się w sposób właściwy dla Trójmiasta.

M.G i M.S: Czy Sopot posiada wystarczająco nowoczesną infrastrukturę w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej i usuwania odpadów?  Czasem można przecież zauważyć, że śmieci nie są segregowane,
plaża nie jest czysta, a fale morskie wyrzucają na brzeg różne nieczystości.
J.K.: Infrastruktura wodno-ściekowa jest nowa, całkowicie wymieniona dzięki funduszom z Unii
Europejskiej. Polska jest zacofana, jeśli chodzi o odpady, ale w Sopocie mamy największy procent segregacji
śmieci. My się tego jeszcze uczymy, ale myślę, że jesteśmy w tej kwestii krajowym liderem. Co do plaży, to
oczywiście jest  jest należycie sprzątana, ale apelowałbym do ludzi, aby zachowali się na niej tak jak w Tatrach,
czyli sprzątali po sobie i zabierali ze sobą śmieci.

M.G i M.S: Jakie są jeszcze plany rozwijania uzdrowiskowego charakteru miasta? 
J.K.: Zdecydowanie stawiamy na solankę! Chcemy ją wykorzystywać efektywniej. Buduje się właśnie nowe
sanatorium w Sopocie, co według mnie jest przełomowe dla tego przedsięwzięcia  i na pewno wpłynie na
wzrost znaczenia i popularności solanki w naszym mieście.
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Sałatka z bufetu

                                 Wszystkie drogi prowadzą do… 
                                           szkolnego bufetu

Z Panią Iwoną prowadzącą szkolny bufet rozmawia Asia Kurek i Monika Jasiel.

- Do tego miejsca zmierzają uczniowie każdego dnia co najmniej podczas jednej przerwy.
  Ustawiają się w kilkumetrowym ogonku i cierpliwie czekają na swoją kolej. Co takiego
  Pani robi, że szkolny sklepik stał się tak popularny?
- Nic takiego, po prostu lubię swoją pracę.

- Lubi Pani karmić szkolne głodomory?
- Chcę sprostać oczekiwaniom moich klientów, zaspokajać ich potrzeby kulinarne. A odkąd nawiązałam
  z nimi relacje, odnoszę wrażenie, że mam tu do wykarmienia liczną gromadkę swoich dzieci.
  Zaliczam do nich zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy są wyjątkowo mili i kontaktowi.

- Jakie pyszności serwuje Pani w bufecie i które z nich są najczęściej kupowane?
- Przygotowuję kanapki, sałatki, tortille, tosty i desery na bazie jogurtu. Sałatki cieszą s ię największą
  popularnością wśród nauczycieli, a uczniowie kupują wszystkiego po trochu.

- Czy zdarzył się Pani w szkole jakiś szczególnie trudny dzień?
- Do tej pory nie mam się na co uskarżać. Wręcz przeciwnie – czuję, że uczniowie i nauczyciele lubią
  to miejsce i że zostałam w tej szkole zaakceptowana. Codziennie widzę uśmiech na twarzy moich
  klientów. Młodzież przychodzi tu nie tylko kupić coś do jedzenia, ale i posiedzieć, porozmawiać.

- Czy chciałaby Pani coś zmienić w swojej pracy?
- Hmm… Jestem typem sowy. Wstawanie o wczesnej porze jest dla mnie codziennym wyzwaniem.
  Gdybym tak mogła przychodzić do pracy trochę później… Poza tym byłoby mi miło, gdyby młodzież
  częściej pamiętała o pozostawianiu po sobie porządku – wyrzucała serwetki i opakowania do kosza
  oraz dostawiała krzesła.

- Myślimy, że to „da się zrobić”! Bardzo dziękujemy za rozmowę.
- Ja również, było mi bardzo miło.

DWR
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Prof. Ireneusz Leszczyński

                                  BYĆ JAK PAN LESZCZYŃSKI
Z   nauczycielem  wychowania  fizycznego  -  Panem  Ireneuszem  Leszczyńskim  -  rozmawiają
Maksymilian Rumian i Tomasz Czarniecki.

- Ze względu na Pana profesję  przypuszczamy,  że zamiłowanie do sportu ma Pan od najmłodszych
  lat. Od kiedy zaczął Pan jednak uprawiać jakiś sport?
-Od  dzieciństwa  uwielbiałem  wodę.  Pamiętam,  że  gdy byłem  w przedszkolu, rodzice zapisali mnie na
zajęcia pływania. Jako kilkuletni brzdąc w czasie wylewu Wisły siedziałem ciągle w rzece, rodzice gonili mnie,
żebym do niej nie wchodził, a ja i tak robiłem swoje. Woda to był mój żywioł - aż do studiów…

- Czy podczas studiów coś się pod tym względem zmieniło?
- Tak,  teraz  uważam,  że  woda  nadaje  się  głównie do picia. Tego pływania już było za dużo… Zdarzało się,
że pływałem  po  20 km  dziennie.  Rano były treningi na 6.00 (po 2,5 godziny), od 9.00 do 16.00 szedłem do
szkoły, a później znowu trening, który kończył się  o godzinie 19.00.
Po  jakimś  czasie  spodobało  mi  się  bieganie. Chyba dlatego, że w Trójmieście jest wiele miejsc
umożliwiających łączenie  tej  formy  aktywności  z  kontaktem  z  naturą.  Dzisiaj  już  nie  jestem  takim 
amatorem  joggingu,  bo zauważyłem, że częste bieganie zbytnio obciąża stawy kolanowe.

- Czy to pasja sportowa doprowadziła Pana do wyboru zawodu nauczyciela wychowania fizycznego?
- Od  zawsze chciałem  być  nauczycielem  wychowania  fizycznego i do  tego  dążyłem. Nie zraziłem się nawet
wtedy, gdy z powodu szkolnej różnicy programów nie dostałem się na Akademię Wychowania Fizycznego
zaraz po  ukończeniu  szkoły  średniej. Przez  to  miałem  stracony  rok  i  chciano  mnie  powołać  do wojska.
Na komisji wojskowej powiedziałem, że chcę  iść do  Marynarki  Wojennej. Egzaminy  na  tę  uczelnię były po
egzaminach na AWF. Panowie z komisji nie wzięli mnie do wojska, lecz oznajmili: „To my na pana poczekamy,
zapiszemy,  że chce pan iść do Marynarki Wojennej”. 

DWR
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W tym czasie złożyłem dokumenty na AWF, dostałem się i do wojska nie poszedłem. Nie żałuję tego, bo praca
w tym zawodzie daje mi sporo satysfakcji – zarówno tutaj, w szkole, jak i w Młodzieżowym Domu Kultury w
Sopocie, gdzie uczę pływać.
- Zgadujemy, że w MDK-u jest Pan równie lubiany i doceniany przez młodzież jak w naszej szkole.
- Mimo że przez 20 lat mojej pracy bardzo zmieniło się podejście do sportu i szkoły, mogę powiedzieć,
że jeśli chce się pracować, to można odnaleźć się w wielu miejscach.
- Ostatnio wiele mówiono w mediach o tym, że nauczyciel powinien poświęcać się dla swoich
uczniów i swojego miejsca pracy. Czy Pan też tak sądzi?
- Uważam, że należy szanować innych i angażować się w miarę możliwości w swoją pracę. Jednak
  robinie czegoś za wszelką cenę nie ma sensu. Pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrobić i wtedy
odmawiam.
- Chcielibyśmy jeszcze zapytać Pana o pozalekcyjne zajęcia sportowe w naszej szkole. Wiemy, że
  kiedyś się odbywały…
- I teraz też mogą. Musiałoby tylko znaleźć się nie trzech, tylko – powiedzmy – dwunastu chętnych.
  Wówczas ustalę termin i 1,5 godziny poświęcę tym osobom, które będą chciały coś robić. Na
prowadzonych przeze mnie lekcjach też staram się o to, żeby uczniowie byli nimi zainteresowani,
  urozmaicam je, różnicuję, umożliwiam rozwijanie tych umiejętności, na których komuś zależy.
- Oby zatem tych, którym na tężyźnie fizycznej zależy, było wśród nas – uczniów - jak najwięcej.

                                           
                                           SZKOLNA ZMORA

W szkołach coraz częściej spotykamy się z rozwijającą się w ukryciu przemocą
uczniów wobec innych uczniów. I nie chodzi tutaj o stosunkowo proste do obserwacji
i oceny zjawisko przemocy fizycznej. Trudniejsza do uchwycenia jest przemoc
psychiczna…

Niestety  takie  są  realia. Z tym problemem zmaga się właściwie każda szkoła. Sądzę, że my i tak mamy trochę
więcej szczęścia dzięki dobrej atmosferze w naszej szkole.
Ofiarami  tej „szkolnej zmory” częściej  są  osoby  wrażliwe, lecz  w  rzeczywistości może to dotknąć każdego z
uczniów.
Przemoc  psychiczna  jest  następstwem  złości, egoizmu i frustracji młodych  ludzi, którzy  sami  nie potrafią
poradzić sobie z własnymi problemami i emocjami. Przemoc w klasie to długotrwały proces mający  za zadanie 
odrzucenie  tego „innego” poprzez  plotkowanie,  wyśmiewanie,  szykanowanie, separowanie  od  grupy,  co
jest  o  wiele  bardziej  bolesne  niż  zwyczajny  kopniak. Pretekstem  do prześladowania  może  być  czyjś 
wygląd,  sytuacja  materialna  lub  rodzinna, poglądy, charakter… właściwie wszystko!
Łatwiej  pomóc  uczniom ze szkoły podstawowej  niż  licealistom, bo  my już  nie lubimy  dzielić się swoimi 
bolesnymi  problemami  nawet  z  kolegami, a co dopiero  z  wychowawcą czy pedagogiem szkolnym. Jak  w 
takim  razie  rozwiązać ten bolesny problem? Myślę, że mimo wszystko większość z nas ma w sobie
wystarczająco dużo empatii, aby dostrzec i zrozumieć taką osobę. Wystarczy  trochę odwagi, która może
zapobiec eskalacji tego zjawiska!
       

                                                                                                                                                 A.  S.
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          F E L I E T O N  „KRÓLOWIE BASKETU”

My nie gramy w kosza, my… JESTEŚMY KOSZYKARZAMI!!!

Oto fakt, którym  szczycą  się  nasi szkolni koledzy z  klas koszykarskich. Trudno się  dziwić: są najwyżsi, (choć
„wysoki jak brzoza…” ;P), wysportowani („mięśnie, mięśnie i  jeszcze  więcej  mięśni), w dodatku  nie  ma  ich
tak wielu jak zwykłych, przeciętnych uczniów.  Być może należałoby o nich powiedzieć : ELITA!  –  ale może
zamiast tego różnie interpretowanego określenia  użyjmy innego, bardziej odpowiedniego: KRÓLOWIE
BASKETU!

KCzyż nie brzmi to dostojniej i wdzięczniej? I właśnie
o to chodzi. O to, by wydźwięk określenia naszych
szkolnych kolegów nie był  banalny, szablonowy, tylko
bardziej ponętny i  oddający ich sportową naturę.

Koszykarz to nie osoba. 
Koszykarz to styl życia!

Myślę, że trudno znaleźć osobę, która potraktowałaby
to stwierdzenie obojętnie. Nawet jeśli chciałaby
zaprzeczyć, to z pewnością wizualizowałaby sobie
jednego z koszykarzy z naszej szkoły i natychmiast
zmieniłaby zdanie.

Tak więc mamy do czynienia z oczywistą
oczywistością. Stwierdzenie to dotyczy również stylu i
sposobu komunikowania się osób grających w kosza.
Przepraszam – koszykarzy ;).
Mogłoby się nam wydawać, że specyficzne okrzyki
typu „chapsana” czy rozmawianie półsłówkami są tak
zwanym zachowaniem „na pokaz”. O, jak dalece
jesteśmy w błędzie! Koszykarz nie musi żyć „na
pokaz”. Dlatego też jego styl mówienia jest zawsze
taki sam. Obojętnie, czy jest w szkole, z rówieśnikami
czy osobami bardziej doświadczonymi życiowo od
niego. Koszykarz po prostu zawsze jest sobą! 
                                                                               
G.K.

                                                               STOPKA REDAKCYJNA GAZETKI

Redaktor naczelny:  Małgorzata Bobrowska
Redaktorzy z grup dziennikarskich:  Maja Grzybowska, Marta Szeląg, Joanna Kurek, Monika Jasiel, 
                                                          Maksymilian Rumian, Tomasz Czarniecki, Gabriela Kuster,
                                                          Aleksandra Stępniak
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