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W jednej z najsławniejszych polskich komedii lat 80-tych mogliśmy oglądać perypetie dwóch
ostatnich mężczyzn, w świecie opanowanym przez same kobiety. W świetle doniesień
naukowych ostatnich lat, zastanawiamy się czy twórcy filmu nie stworzyli wizji proroczej.
W tygodniu Edukacji Globalnej wraz z uczniami fakultetu biologicznego z klas 2AO i 2BO
przeanalizowaliśmy doniesienia dotyczące zanieczyszczenia wód lekami.
Nasz niepokój wzbudziło głównie przedostawanie się sztucznych hormonów pochodzących
z rozkładu tabletek hormonalnych oraz pozostałości antybiotyków do rzek.
"Kilka lat temu stwierdziliśmy, że w ostatnich latach bardzo ważnym zanieczyszczeniem
środowiskowym są leki. Przez długi czas nie zwracano uwagi na ich wpływ na środowisko,
choć przecież stosowane są w ilościach olbrzymich. Od ponad 10 lat zaczęto na całym
świecie badać co się z lekami dzieje w środowisku" – twierdzi dr Grzegorz Nałęcz-Jawecki
z Zakładu Badania Środowiska (ZBŚ) na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej
w Warszawie.
"Okazało się, że rzeczywiście leki są ważnym zanieczyszczeniem. Najbardziej szkodliwe
dla środowiska są preparaty hormonalne i antybiotyki" – wymienia badacz.
Pozostałości lekarstw przedostają się do środowiska głównie ze ścieków fabryk
farmaceutycznych, ferm oraz ścieków komunalnych. Powoduje to szereg niepokojących
zjawisk takich jak: zmiana płci u zwierząt wodnych, zaburzenia w liczebności populacji –
zmniejszanie się liczby organizmów przez problemy z rozmnażaniem, a także zwiększającą
się lekooporność bakterii. W dalszej perspektywie może to poważnie zaburzyć równowagę
biologiczną, spowodować feminizację osobników męskich ale też wzrost liczby chorób, na
które nie będziemy mieć leków.
Niepokojący jest także fakt, że resztki leków nie są wyłapywane przez oczyszczalnie
ścieków. To sprawia że dostają się one do wody pitnej, która w większości przypadków
pochodzi z rzek, a to może bezpośrednio negatywnie wpływać na zdrowie ludzkie.
W szczęśliwej sytuacji są małe miasta i miejscowości, które czerpią wodę z ujęć leżących z
dala od wielkich miast.
Konkluzją naszych rozważań mogą być słowa dr Nałęcz – Jaweckiego: "Choć bez leków
żyć się nie da, warto poszukiwać takich, które są jak najmniej toksyczne – zarówno dla
ludzi, jak i dla innych organizmów żywych"

Weronika Choińska, Wiktoria Kuć, Klaudia Peplińska, Michał Hajduk,
Małgorzata Słowińska

Źródła; cytaty pochodzą z :
http://www.biolog.pl/article4283.html
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          JAK POPRAWIĆ ŚWIAT?

W obecnych czasach coraz częściej powraca się do tego, co daje nam
natura. Jest to ściśle związane ze świadomością, iż przez wytwory
człowieka, w których często stosuje się szkodliwe substancje,
pogarszamy stan środowiska naturalnego.
Co możemy zrobić dla naszej planety? Na czym opierają się Cele
Zrównoważonego Rozwoju?
,,Każdy mógłby poprawiać świat, gdyby zaczął od siebie”. Autorem tych
słów jest Karl Waggerl . Uważam, że podstawą naszych działań
powinniśmy być my sami. Zaczynając od pracy nad swoimi
przyzwyczajeniami, udowodnimy, że można żyć ekologicznie. Nie
oznacza to jednak mnóstwa wyrzeczeń, a polega jedynie na drobnych
zmianach w naszych przyzwyczajeniach.  Jedną z nich możemy
zastosować w codziennych zakupach. Wybierając bawełniane lub lniane
torby wielokrotnego użytku wpływamy pozytywnie na środowisko. John
Milton powiedział, że słońce podziwia osiągnięcia, a Ziemia przykrywa
ignorancję. To, co stworzone zostało przez człowieka, w mojej opinii, jest
dobre i potrzebne, ale pod warunkiem, że nauczymy się korzystać z tego
z umiarem. Fundamentem Celów Zrównoważonego Rozwoju są: ludzie,
planeta, dobrobyt oraz pokój na świecie. Zrównoważony Rozwój wymaga
podjęcia wspólnego wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na
skutki katastrof przyszłości dla całej społeczności świata oraz naszej
planety. Redukcja nierówności umożliwia osiągnięcie podstawowego
standardu życia wśród najbiedniejszych. Każdy człowiek zasługuje na
godne życie, bez głodu i niedostatku. Marnowanie żywności jest, niestety,
jednym z poważniejszych problemów cywilizowanego świata. Choć tak
często powraca ten temat, statystyki się nie zmieniają, jedzenie nadal
wyrzucane jest na śmietnik. Tak więc, chcąc chronić Ziemię, warto
zwrócić uwagę na odpowiednie zarządzanie surowcami naturalnymi i to
co się z tym wiąże, czyli konsumpcję i produkcję. Rozwój naukowy,
gospodarczy i technologiczny powinien zachodzić w zgodzie z naturą, co
jest jednym z fundamentów Celów Zrównoważonego Rozwoju. Na
szczęście wszystkiemu można przeciwdziałać, np. kupując ubrania
polskich marek przyczyniamy się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i
zapobiegamy jednocześnie wyzyskowi ludzi z krajów słabo rozwiniętych.
Jak powszechnie wiadomo, sport to zdrowie. W okresie wiosenno-letnim
warto przesiąść się na rower czy rolki. Korzystanie z publicznych
środków transportu oznacza mniej pojazdów na drogach, a co za tym
idzie zmniejszenie poziomu szkodliwych dla środowiska spalin.
Rezygnacja z dotychczasowych udogodnień wpłynie pozytywnie na
nasze zdrowie i samopoczucie. To tylko niektóre z wielu sposobów
,,poprawiania świata”. 
Podsumowując, odwołam się do słów Armstronga: ,,To ledwo jeden krok
dla człowieka, lecz ogromny krok dla ludzkości”. Prawdą jest, że musimy
interweniować, aby przyszłe pokolenia nie cierpiały z powodu naszego
zobojętnienia. Wystarczy tak niewiele, by zmienić przyszłość.
Wystarczy, aby każdy zrobił jeden krok do przodu.

                    ,,To ledwo jeden krok dla człowieka, 
                      lecz ogromny krok dla ludzkości”

                                                                   AMSTRONG

          Wystarczy tak niewiele, by zmienić przyszłość.
          Wystarczy, aby każdy zrobił jeden krok do przodu.

                                                            Martyna Kuchnowska
                                                            klasa II A
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          ENERGIA ODNAWIALNA

W ramach Edukacji Globalnej w II Liceum
Ogólnokształcącym w Rumi na fizyce odbyły się lekcje
dotyczące Energii Odnawialnej. Uczniowie dowiedzieli sie
podstaw na temat dostępnych źródeł . Odnawialne źródła
energii takie jak energia wiatrowa, słoneczna,
hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna,
biomasa i biopaliwa, stanowią alternatywę dla paliw
kopalnych i przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych, różnicowania dostaw energii i zmniejszania
zależności od niepewnych i niestabilnych rynków paliw
kopalnych zwłaszcza ropy i gazu. Uczniowie zwrócili
szczególną uwagę na dotykający nas i Polskę coraz
głośniejszy problem dotyczący smogu w dużych miastach
wynikający z ogrzewania domów węglem. Odbyła się
zaciekła dyskusja dotycząca celów zrównoważonego
rozwoju takich jak czysta i dostępna energia oraz działania
w dziedzinie klimatu. W ramach podsumowania uczniowie
wykonali plakaty które zostały rozwieszone na terenie
szkoły.fizyka
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                    MYDLANA NOC

Szkolne Kołom wolontariatu i Globalny klub Przyrodniczy
podsumowali Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole
organizując ,, Noc Globala". 
W ramach imprezy odbyły się warsztaty mydlarskie.
wyprodukowane mydła zasilą fundusz naszych przyjaciół z
Madagaskaru. Ponadto oglądaliśmy filmy o tematyce
ekologicznej .Cele zrównoważonego rozwoju przybliżaliśmy
sobie uczestnicząc w grze terenowej na Q kody

Szkolne koło wolontariatu szkoła podstawowa

mydlana noc

mydlana noc

mydlana nocm.n
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HALLO, HALLO!

 
Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie poruszyliśmy temat globalizacja na
świecie w dzisiejszych czasach. W wyniku „burzy mózgu" udało nam się
wymienić funkcje naszych telefonów. Jednocześnie oglądaliśmy na
YouTube krótki filmik o ukrytych funkcjach naszych telefonów.
Stwierdziliśmy, iż najważniejszym surowcem do budowy telefonów jest
tantal, który jest wydobywany w kopalniach w Kongo gdzie panują nieludzkie
warunki pracy. Dzięki tej lekcji zdaliśmy sobie sprawę, że ludzie
mieszkający w tamtym regionie nie maja innych możliwości zatrudnienia i są
zmuszeni do pracy ponad swoje możliwości. Przy takiej eksploatacji
surowców firmy wydobywcze niszczą środowisko naturalne. W dalszej
części lekcji mieliśmy możliwość wyrażania swojego zdania co zrobić, aby
wydobycie surowców było bardziej odpowiedzialne, zrównoważone i
sprawiedliwe. Na koniec odbyło się ćwiczenie podsumowujące mające na
celu rozwiązanie tego globalnego wyzwania. Zdaliśmy sobie sprawę, że
nasza decyzja o kupnie nowego telefonu wpływa na los ludzi
wydobywających surowce, które służą do jego wytworzenia. W dobie
telefonów komórkowych ciężko by nam było zmienić ten stan rzeczy, jednak
ważne jest uświadamianie innych, robienie kampanii reklamowych o
możliwości ograniczania wydobycia surowców.

                                  
                                               DETEKTYWI

detektywi

hallo,hallo

Cześć wszystkim! Chciałabym Wam opowiedzieć o ciekawym
doświadczeniu, które przytrafiło się nam w miniony piątek. W dniu 24
listopada nasza klasa 2B miała okazję poszerzyć swoją wiedzę w wielu
aspektach. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej otrzymaliśmy do
wykonania różnego rodzaju zadania, w których uczestniczyła cała grupa.
Naszą misję zaczęliśmy od rozpracowania kodów QR poprzez specjalną
aplikację na smartfonie. Każdy z kodów krył pod sobą zdjęcie pojedynczych
punktów naszej szkoły. Miała to być wskazówka do odszukania docelowego
miejsca. Wbrew pozorom nie było to takie łatwe, ponieważ były to
zawieszone na ścianach małe plakaty bądź obrazy. Wcielając się w rolę
detektywów, korzystając z własnych doświadczeń oraz wypytując
pracowników szkoły, odnaleźliśmy wszystkie lokalizacje. Na dowód tego w
każdym miejscu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Kolejną przeszkodą
były polecenia, które trzeba było poprawnie rozwiązać, by otrzymać
następną wskazówkę. Dotyczyły one między innymi segregowania śmieci
oraz celów działalności humanitarnych. Oprócz świetnej zabawy, która nam
towarzyszyła, dowiedzieliśmy się o wielu działaniach edukacyjnych oraz
problemach współczesnego świata. Na sam koniec wspólnie napisaliśmy
zabawny wierszyk dotyczący skutków marnowania wody.  Było to bardzo
przyjemne zakończenie dnia :) 
 
                                                                                      Pozdrowienia dla Was!
                                                                                      Natalia Skrzypek

d.d

https://www.google.pl/


