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Witamy w kolejnym numerze naszej
internetowej gazetki.
Ostatnio jesteśmy świadkami wielu
zmian, które dotyczą naszego
otoczenia. W tym krótkim, ale
treściwym numerze przyjrzymy się im z
naszej uczniowskiej perspektywy.
Życzymy przyjemnej lektury.
                                                    Redakcja

TRAPPIST-1 źródło: space.com



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 1 03/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PL3 numer

SMOG
Jeżeli chodzi o Polskę jest to temat popularny od kilku tygodni, jednak w większych
światowych metropoliach zanieczyszczenie powietrza przysparza coraz większych
problemów od kilku lat, które coraz bardziej dają o sobie znać.
Dla niedoinformowanych:
SMOG (z ang. smoke - dym i fog – mgła) jest to zanieczyszczenie powietrza
spowodowane działalnością człowieka oraz niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi; największe zagrożenie dla ludzi stanowi rakotwórczy benzo(a)piren;
smog może powodować astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub nawet paraliż układu
krwionośnego; według szacunków WHO w objętym badaniami 2010 roku z powodu
raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza zmarło na świecie 230 tys.
osób
Z ostatniego raportu WHO wynika, że z 50-ciu najbardziej zanieczyszczonych miast w
Europie aż 33(!) leży w naszym kraju. W Polsce mamy przede wszystkim do czynienia
ze smogiem typu londyńskiego, tzn. nasilających się zanieczyszczeń w okresie
zimowym. Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, a surowa polska zima daje o sobie
znać większość z nas wyznaje zasadę, że cel uświęca środki. W wyniku tego mało kto
patrzy co wrzuca do kominków czy piecy, ważne aby w domu było ciepło.  Pierwszym
z większych miast położonych na Starym Kontynencie mającym problemy z
zanieczyszczeniami, stąd też nazwa smogu, był Londyn, w którym z powodu smogu
między 5 a 9 grudnia 1952 roku zmarło 12 tysięcy ludzi. Wtedy to władze stolicy
Wielkiej Brytanii podjęły natychmiastowe działania mające na celu zmniejszenie
smogu. I tak, dzisiaj w Londynie stężenie szkodliwych substancji jest większe o
niecałe 20% od przyjętej normy. Niestety sytuacja w Polsce nie wygląda już tak
kolorowo. Wcale nie trzeba daleko szukać, bo przykładem złego stanu powietrza może
być słynne uzdrowisko Rabka Zdrój, Zakopane czy Nowy Targ. W Rabce dopuszczalna
norma stężenia benzo(a)pirenu przekroczona jest aż 8-krotnie, natomiast w
Zakopanem zanieczyszczenia przekraczają dopuszczalną granicę o (!)900%.
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Ciekawa jest sytuacja w Nowym Targu, z którą wiąże się pewien fakt. Wszystkie
raporty na temat zanieczyszczeń odnoszą się tylko do miast, w Którym zamontowane
są specjalne stacje pomiarowe. W Nowym Targu takie mierniki zostały zamontowane
w tamtym roku i okazuje się, że jest tam gorsze powietrze niż w owianym złą sławą
Krakowie. Notabene, stolica Małopolski w europejskim zestawieniu zajmowała 11
miejsce, na niechlubnym prowadzeniu był Żywiec. Można by więc wysunąć bardzo
niepokojącą tezę, że w Polsce niekoniecznie liczba czystych miast i wsi jest większa
od liczby tych zanieczyszczonych.  W naszym kraju nie ma wielu „zdrowych” miast i
wsi, ale są te jeszcze nie przebadane.
Faktem jest, że smog wpływa na nas jak palenie papierosów. Przeciętny Warszawiak
biernie wypala ok.  tysiąca papierosów rocznie. Przerażające jest to, że mieszkaniec
Nowego Targu lub Opoczna, mały czy duży, przez zanieczyszczenia „pali” niecałą
paczkę DZIENNIE!
Podsumowując, zanieczyszczenia powietrza to problem dotykający nas wszystkich, a
jego powodem jesteśmy MY sami. Czas więc najwyższy rozpocząć walkę ze smogiem
zaczynając od samego siebie, a  być może za kilka lat będzie można wyjechać kilka
kilometrów za miasto i po prostu swobodnie odetchnąć czystym powietrzem.

JĘDREK

Smog w Limanowej TOP
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Znowu jakieś zmiany?!
Na pewno każdy z nas słyszał już o nowej reformie szkolnictwa,
wchodzącej w życie od początku nowego roku szkolnego. Choć
minister edukacji przekonuje, że wszystko jest przygotowane,
sprawa nie wygląda tak dobrze.

Głównym założeniem reformy jest zlikwidowanie gimnazjów. Uczniowie z szóstej klasy
(i młodsi) zakończą naukę na ósmej klasie. Nauka wcale nie będzie krótsza.  Na
uczniów, którzy skończyli 8-letnią podstawówkę, będzie czekać 4-letnie liceum albo 5-
letnie technikum. Do tego w 2019 roku w szkole średniej spotkają się dwa roczniki -
2003 i 2004 i choć nie będą uczyć się w tych samych klasach, przez co dostanie się do
dobrej szkoły stanie się trudniejsze. Egzamin gimnazjalny zostanie zastąpiony
egzaminem ósmoklasisty, na którym uczniowie będą zdawać język polski, matematykę
i historię.
Zmiany dotyczyć będą również liczby uczniów w klasach. Autorzy projektu chcą, żeby
młodsze klasy w szkołach podstawowych liczyły nie więcej niż 22 uczniów, a starsze
nie więcej niż 25.
 Osobiście uważam, że ani 3- letnie gimnazjum, ani siódma i ósma klasa nie
przygotują nas dobrze do egzaminów bez własnych chęci do nauki i zaangażowania. 

M.M.
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Niezwykłe odkrycie NASA
W ubiegłym tygodniu do wiadomości publicznej została podana
informacja o odkryciu przez największą agencję kosmiczną nowego
układu planetarnego.

22 lutego NASA zwołała specjalną konferencję, na której poinformowała
zgromadzonych o swoim nowym odkryciu. Jak wiemy nowe układy planetarne
odkrywane są ostatnio z niezwykłą częstotliwością, więc w takim razie co jest takiego
wyjątkowego w tym konkretnym układzie? W skład TRAPPIST-1, bo taką nazwę nosi
układ, wchodzi 7 skalistych planet, które wyglądem, masą oraz odległością od
gwiazdy bardzo przypominają Ziemię. Możemy więc stwierdzić, że na tych planetach
należy spodziewać się wody w stanie ciekłym, która jest niezbędna do rozwoju życia.
Układ ten oddalony jest o „jedyne” 40 lat świetlnych od nas, co w przestrzeni jest
odległością względnie niewielką, ale dla nas ciągle stanowi odległość nie do
przebycia. 
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Zapewne wielu z nas
przechadzając się po mieście nie
może przejść obojętnie obok
lokalu z tzw. „Kebabami”.
Przyciąga nas egzotyczny
zapach i ostry aromat tego
pożywienia. Ludzie ze smutkiem
wciągają swoje ostatnie kęsy
spożytego pokarmu. Pytań
nasuwa się wiele, czym jest
kebab i skąd się wziął?
Kebab, jest to potrawa kuchni arabskiej. Określenie obejmuje ponad dwadzieścia
odmian tej potrawy i nie jest jednoznaczne. W Polsce słowo kebab oznacza zazwyczaj
döner kebaba, które po turecku oznacza „obracające się pieczone mięso”. Zazwyczaj
do przyrządzania kebaba używa się mięsa drobiowego, lecz coraz większą
popularnością w Polsce cieszy się baranina. Przypieczone mięso skraja się z
pionowego rożna, podaje do bułki wraz z surówką i owczym serem. W dzisiejszych
czasach, wiele znanych placówek fast foodowych ma w swoim menu dania
kebabopodobne, które są zazwyczaj uproszczoną formą ich prawdziwych wersji.

Historia kebaba nie jest do końca znana, legenda głosi, że słowo to powstało przez
określenie perskich żołnierzy na mięso nadziana na miecz i ogrzewane nad ogniskiem.
Danie zostało rozprzestrzenione do Indii, a stamtąd do Chin, czy też Malezji. Döner
kebab, czyli najczęściej spotykana odmiana kebaba w Polsce powstała dopiero w XIX
wieku. Ogromną popularnością w naszych stronach zawdzięcza tureckim imigrantom
mieszkającym w Niemczech.
Teraz kebab według prawicowych środowisk jest obrazem dominacji obcej kultury
nad kulturą „Europejską”. Ostatnio nasiliły się ataki na lokale z kebabami oraz ich
właścicieli ze względu na incydent z zabitym mieszkańcem Ełku. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że emocje nie mogą nad nami zapanować i należy zachować spokój
nawet w najgorszych sytuacjach oraz wybierać najbardziej rozsądne decyzje. Należy
też oddzielić zwykłe artykuły spożywcze od polityki, bo to nie są rzeczy które powinny
się łączyć w aż takim stopniu.
Na koniec, pamiętajcie, żeby nie jeść za dużo kebabów, ponieważ są bardzo
kaloryczne oraz tuczące, lecz nie rezygnujcie z nich całkowicie.

Antoś Słota
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4.  Ludzie o rudych włosach stanowią zaledwie 1 - 2 proc. światowej
populacji, a zatem jest ich 70 – 140 mln.
5.  Ludzki nos jest w stanie rozróżnić 50 tysięcy zapachów.
6.  Oko mruga 84 mln razy w ciągu roku.
7.  Stopy zawierają w sobie jedną czwartą wszystkich kości, które
posiadamy.
8.  Gdyby połączyć wszystkie naczynia krwionośne dorosłego
człowieka w jedną linię, osiągnęłaby ona długość ponad 160tys. km.
9.   Osoby z niebieskimi oczyma mają wyższą tolerancję alkoholu.
10.  W ludzkim ciele znajduje się 60 ze 118 pierwiastków z tablicy
Mendelejewa.

Czy wiesz, że…
1.  Na centymetrze
kwadratowym skóry
człowieka żyje około
10 milionów bakterii.

2.  Przeciętna liczba
komórek mózgu
człowieka wynosi  15
miliardów.

3.  Całkowita długość
naczyń
krwionośnych
dorosłego człowieka
wynosi 160 000 km.
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	Jeżeli chodzi o Polskę jest to temat popularny od kilku tygodni, jednak w większych światowych metropoliach zanieczyszczenie powietrza przysparza coraz większych problemów od kilku lat, które coraz bardziej dają o sobie znać. Dla niedoinformowanych: SMOG (z ang. smoke - dym i fog – mgła) jest to zanieczyszczenie powietrza spowodowane działalnością człowieka oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; największe zagrożenie dla ludzi stanowi rakotwórczy benzo(a)piren; smog może powodować astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub nawet paraliż układu krwionośnego; według szacunków WHO w objętym badaniami 2010 roku z powodu raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza zmarło na świecie 230 tys. osób Z ostatniego raportu WHO wynika, że z 50-ciu najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 33(!) leży w naszym kraju. W Polsce mamy przede wszystkim do czynienia ze smogiem typu londyńskiego, tzn. nasilających się zanieczyszczeń w okresie zimowym. Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, a surowa polska zima daje o sobie znać większość z nas wyznaje zasadę, że cel uświęca środki. W wyniku tego mało kto patrzy co wrzuca do kominków czy piecy, ważne aby w domu było ciepło.  Pierwszym z większych miast położonych na Starym Kontynencie mającym problemy z zanieczyszczeniami, stąd też nazwa smogu, był Londyn, w którym z powodu smogu między 5 a 9 grudnia 1952 roku zmarło 12 tysięcy ludzi. Wtedy to władze stolicy Wielkiej Brytanii podjęły natychmiastowe działania mające na celu zmniejszenie smogu. I tak, dzisiaj w Londynie stężenie szkodliwych substancji jest większe o niecałe 20% od przyjętej normy. Niestety sytuacja w Polsce nie wygląda już tak kolorowo. Wcale nie trzeba daleko szukać, bo przykładem złego stanu powietrza może być słynne uzdrowisko Rabka Zdrój, Zakopane czy Nowy Targ. W Rabce dopuszczalna norma stężenia benzo(a)pirenu przekroczona jest aż 8-krotnie, natomiast w Zakopanem zanieczyszczenia przekraczają dopuszczalną granicę o (!)900%.
	Ciekawa jest sytuacja w Nowym Targu, z którą wiąże się pewien fakt. Wszystkie raporty na temat zanieczyszczeń odnoszą się tylko do miast, w Którym zamontowane są specjalne stacje pomiarowe. W Nowym Targu takie mierniki zostały zamontowane w tamtym roku i okazuje się, że jest tam gorsze powietrze niż w owianym złą sławą Krakowie. Notabene, stolica Małopolski w europejskim zestawieniu zajmowała 11 miejsce, na niechlubnym prowadzeniu był Żywiec. Można by więc wysunąć bardzo niepokojącą tezę, że w Polsce niekoniecznie liczba czystych miast i wsi jest większa od liczby tych zanieczyszczonych.  W naszym kraju nie ma wielu „zdrowych” miast i wsi, ale są te jeszcze nie przebadane. Faktem jest, że smog wpływa na nas jak palenie papierosów. Przeciętny Warszawiak biernie wypala ok.  tysiąca papierosów rocznie. Przerażające jest to, że mieszkaniec Nowego Targu lub Opoczna, mały czy duży, przez zanieczyszczenia „pali” niecałą paczkę DZIENNIE! Podsumowując, zanieczyszczenia powietrza to problem dotykający nas wszystkich, a jego powodem jesteśmy MY sami. Czas więc najwyższy rozpocząć walkę ze smogiem zaczynając od samego siebie, a  być może za kilka lat będzie można wyjechać kilka kilometrów za miasto i po prostu swobodnie odetchnąć czystym powietrzem.

	Znowu jakieś zmiany?!
	Na pewno każdy z nas słyszał już o nowej reformie szkolnictwa, wchodzącej w życie od początku nowego roku szkolnego. Choć minister edukacji przekonuje, że wszystko jest przygotowane, sprawa nie wygląda tak dobrze.
	Głównym założeniem reformy jest zlikwidowanie gimnazjów. Uczniowie z szóstej klasy (i młodsi) zakończą naukę na ósmej klasie. Nauka wcale nie będzie krótsza.  Na uczniów, którzy skończyli 8-letnią podstawówkę, będzie czekać 4-letnie liceum albo 5-letnie technikum. Do tego w 2019 roku w szkole średniej spotkają się dwa roczniki -2003 i 2004 i choć nie będą uczyć się w tych samych klasach, przez co dostanie się do dobrej szkoły stanie się trudniejsze. Egzamin gimnazjalny zostanie zastąpiony egzaminem ósmoklasisty, na którym uczniowie będą zdawać język polski, matematykę i historię. Zmiany dotyczyć będą również liczby uczniów w klasach. Autorzy projektu chcą, żeby młodsze klasy w szkołach podstawowych liczyły nie więcej niż 22 uczniów, a starsze nie więcej niż 25.  Osobiście uważam, że ani 3- letnie gimnazjum, ani siódma i ósma klasa nie przygotują nas dobrze do egzaminów bez własnych chęci do nauki i zaangażowania.
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	W ubiegłym tygodniu do wiadomości publicznej została podana informacja o odkryciu przez największą agencję kosmiczną nowego układu planetarnego.
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	Kebab, jest to potrawa kuchni arabskiej. Określenie obejmuje ponad dwadzieścia odmian tej potrawy i nie jest jednoznaczne. W Polsce słowo kebab oznacza zazwyczaj döner kebaba, które po turecku oznacza „obracające się pieczone mięso”. Zazwyczaj do przyrządzania kebaba używa się mięsa drobiowego, lecz coraz większą popularnością w Polsce cieszy się baranina. Przypieczone mięso skraja się z pionowego rożna, podaje do bułki wraz z surówką i owczym serem. W dzisiejszych czasach, wiele znanych placówek fast foodowych ma w swoim menu dania kebabopodobne, które są zazwyczaj uproszczoną formą ich prawdziwych wersji.
	Historia kebaba nie jest do końca znana, legenda głosi, że słowo to powstało przez określenie perskich żołnierzy na mięso nadziana na miecz i ogrzewane nad ogniskiem. Danie zostało rozprzestrzenione do Indii, a stamtąd do Chin, czy też Malezji. Döner kebab, czyli najczęściej spotykana odmiana kebaba w Polsce powstała dopiero w XIX wieku. Ogromną popularnością w naszych stronach zawdzięcza tureckim imigrantom mieszkającym w Niemczech. Teraz kebab według prawicowych środowisk jest obrazem dominacji obcej kultury nad kulturą „Europejską”. Ostatnio nasiliły się ataki na lokale z kebabami oraz ich właścicieli ze względu na incydent z zabitym mieszkańcem Ełku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że emocje nie mogą nad nami zapanować i należy zachować spokój nawet w najgorszych sytuacjach oraz wybierać najbardziej rozsądne decyzje. Należy też oddzielić zwykłe artykuły spożywcze od polityki, bo to nie są rzeczy które powinny się łączyć w aż takim stopniu. Na koniec, pamiętajcie, żeby nie jeść za dużo kebabów, ponieważ są bardzo kaloryczne oraz tuczące, lecz nie rezygnujcie z nich całkowicie.


	Czy wiesz, że…
	10 milionów bakterii.
	4.  Ludzie o rudych włosach stanowią zaledwie 1 - 2 proc. światowej populacji, a zatem jest ich 70 – 140 mln. 5.  Ludzki nos jest w stanie rozróżnić 50 tysięcy zapachów. 6.  Oko mruga 84 mln razy w ciągu roku. 7.  Stopy zawierają w sobie jedną czwartą wszystkich kości, które posiadamy. 8.  Gdyby połączyć wszystkie naczynia krwionośne dorosłego człowieka w jedną linię, osiągnęłaby ona długość ponad 160tys. km. 9.   Osoby z niebieskimi oczyma mają wyższą tolerancję alkoholu. 10.  W ludzkim ciele znajduje się 60 ze 118 pierwiastków z tablicy Mendelejewa.


