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Bartosz Flisiak, kl. 8c
Greta Thunberg jest (z uwagi na swój młody wiek) znaną aktywistką
klimatyczną, o której było głośno w mediach rok temu.
W Polsce większość osób zna ją z przemówienia na szczycie ONZ w 2019
roku oraz z memów, ale ostatnio prawie o niej zapomniano. Czym się
zajmuje?

Greta Thunberg zaczęła swoją
działalność niepozornie:
została laureatką konkursu na
artykuł na temat klimatu w
jednej z większych gazet
szwedzkich określanych jako
"niezależny umiarkowany"
Svenska Dagbladet, a w
konkursie World Nature Fund
była jedną z nominowanych w
kategorii „Młody bohater
ochrony środowiska”.

Na początku 9 klasy - zamiast przyjść do szkoły - poszła z tablicą
protestować przed szwedzkim parlamentem, organizując pierwszy „Skolstrejk
för klimatet”. („Strajk szkolny dla klimatu”). Od tej pory, w każdy piątek
opuszcza lekcje i kontynuuje swój jednoosobowy strajk.
Gretę określono "klimatycznym katalizatorem", ponieważ dokonała tego, że
go nie udało się osiągnąć naukowcom przez wiele lat - zwróciła uwagę całego
świata na zmiany klimatyczne

Niedawno w mediach społecznościowych pojawiła się niejaka Antygreta,
Naomi Seibit. To dziewiętnastoletnia mieszkanka Munster w Niemczech,
która prezentuje poglądy zupełnie odmienne do poglądów Grety Thunberg.
Mimo że nie lubi być nazywana Antygretą (co oczywiście media uparcie
robią), jej wypowiedzi nawiązują do emocjonalnych przemów Grety.
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Na przykład po słynnym wykładzie Szwedki, w którym ta mówiła:
„Chcę, abyście wpadli w panikę. Chcę, abyście czuli strach, który ja czuję
każdego dnia. A wreszcie chcę, żebyście zaczęli działać. Chcę, abyście
zachowywali się tak, jakby nasz dom płonął. Ponieważ tak właśnie jest.”
Seibit powiedziała: „Nie chcę, żebyś panikował. Chcę, żebyś pomyślał”.
Dodatkowo Naomi jest członkiem Heartland Institute, w którym jest twarzą
kampanii mającej na celu przekonanie ludzi do tego, że w gruncie rzeczy zmiany
klimatyczne to ściema, na ocieplanie klimatu nie ma wpływu emisja dwutlenku
węgla do atmosfery przez człowieka. Niemka ze względu na swoje poglądy
dostaje oczywiście listy z pogróżkami i głuche telefony. Mówi, że chciałaby
się przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych, ponieważ uważa, że w Niemczech
nie ma dostatecznej wolności słowa.
Być może już wkrótce przekonamy się czy lepiej alarmować, że życie na Ziemi
ginie czy zachować spokój i twierdzić, że wpływ działalności człowieka na
klimat to ściema...

3

Jakub Duda, kl. 8c

O programowaniu
Gry, strony internetowe oraz wiele innych usług w naszych telefonach,
czy komputerach są zaprogramowane. Postaram się pokazać Wam jedne z
najciekawszych platform do nauki kodowania. Polecam zrobienie folderu na
nasze programy!

Jedna z najprostszych i najpopularniejszych platform do nauki
programowania używana w wielu szkołach (w tym w naszej) w celach
edukacyjnych. Prostota Scratcha polega na tym, że nie trzeba pisać żadnych
skryptów, bo ma się je od razu dostępne w postaci klocków. Taki system
bardzo ułatwia proces tworzenia rzeczy. Dodatkowo otrzymujemy pełen
zestaw „Duszków” , którymi to możemy sterować, ruszać i robić wiele, wiele
więcej. Wystarczy je zaprogramować!
Program jest dostępny online na stronie https://scratch.mit.edu/
Oczywiście można go również pobrać na komputer, dzięki czemu można go
używać bez Internetu.
Początki:
Na początku oczywiście mógłbym polecić takie rzeczy jak samouczki na
YouTube, czy też te, które są od razu wbudowane w sam program, jednak ja
postaram się Wam najpierw pokazać parę rzeczy. Po pierwsze parę
przydatnych informacji:
- Każdy skrypt musi być rozpoczęty klockiem „Kiedy kliknięto flagę”.
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- Scratch nie jest w 100% doskonałym językiem do tworzenia gier. Jeśli
kiedykolwiek w przyszłości program nie będzie poprawnie działał jest szansa,
że to nie Wasza wina. Nie irytujcie się!
- Jeśli rozważacie programowanie na Scratchu na dłuższą metę polecam
założenie konta do przechowywania i publikowania Waszych projektów.
No cóż. Parę informacji mamy za sobą ☺. Możemy więc przejść do
dalszej części mojej instrukcji.
Skrypty:
Oczywiście Scratch jak każdy inny język ma swoje polecenia. Oto
krótkie wytłumaczenie podstawowych komend:

Ta komenda przesuwa naszego duszka o wyznaczoną
liczbę kątów

Te dwie komendy obracają duszka o wyznaczoną liczbę
kątów

Ta komenda przesuwa duszka w wyznaczone miejsce

Ta komenda rozpoczyna cały skrypt, kiedy klikniemy flagę
tzn. startujemy skrypt

Ta komenda rozpoczyna cały skrypt, kiedy
klikniemy spację
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Ta komenda rozpoczyna cały skrypt, kiedy klikniemy
duszka

Ta komenda sprawia, że duszek czeka wyznaczoną liczbę
sekund

Ta komenda zapętla skrypt, który do niej włożymy,
wyznaczoną liczbę razy

Ta komenda zapętla skrypt, który do niej włożymy, w
nieskończoność

Dobrze. Teraz wiemy trochę o komendach w Scratchu. Spójrzmy na
główny widok naszego projektu…
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1- Lista duszków
2- Skrypty wybranego duszka
3- Wybór skryptów, które możemy dodać
4- Widok naszego projektu
5- Przycisk „dodaj duszka”
6- Lista teł
7- Przycisk „Dodaj tło”
Pierwsze kroki:
Dobrym początkiem może zostać zrobienie skryptu, dzięki któremu kot
będzie mógł się poruszać do przodu. W tym celu bierzemy klocek „Kiedy
kliknięto flagę”. Do niego podłączamy skrypt: przesuń o 10 kroków.

Jeśli zrobiliście wszystko dobrze, kot powinien się nieznacznie poruszyć. Co
zrobić, aby poruszał się bez przerwy? Wystarczy dodać klocek zawsze.

Kot powinien teraz poruszać się bez przerwy do przodu.
Jeśli czujecie, że Scratch to program idealny dla Was, polecam
obejrzenie paru filmów o nim na YouTube. Tymczasem przechodzimy się do
kolejnego języka programowania.
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Python

W przeciwieństwie do Scratcha Python to język, którego normalnie
używa się w firmach takich jak np. Google.
Jest on o wiele trudniejszy niż poprzedni język, ponieważ komendy
trzeba wpisywać (nie można budować skryptów z klocków).
Instalacja środowiska:
Jak najpewniej się zorientowaliście, nie macie od razu Pythona na
swoim komputerze. Żeby móc w nim programować, będziecie musieli go
zainstalować. W tym celu wchodzimy na stronę internetową www.python.org i
najeżdżamy na przycisk Download. Powinien Wam się wyświetlić Napis
Download for Windows, a pod nim przycisk Python 3.8.1 (te numery mogą
być inne, ponieważ oznaczają aktualną wersję). Klikacie w niego i w mgnieniu
oka na Wasz komputer pobierze się instalator języka. Zapiszcie go w naszym
folderze. Wchodzicie w niego i klikacie przycisk Install. Po pewnej chwili
powinniście mieć na komputerze taką rzecz jak „IDLE(python)”.

Brawo! Możemy zaczynać!
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Po odpaleniu programu IDLE powinieneś zobaczyć coś takiego:

I jak tu pisać programy… Odpowiedź jest bardzo prosta. Klikamy w przycisk
File, a następnie przycisk New Project.

Powinniście uzyskać coś takiego:
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Duże puste pole to miejsce na skrypty. Na początek zróbmy coś prostego.
Napiszmy: „Witaj Świecie”. W tym celu w oknie pod tytułem Untitled
wpisujemy Print (”Witaj Świecie!”). Dlaczego nic się nie dzieje? W Pythonie,
żeby nasze programy zaczęły działać, potrzeba je uruchomić. W tym celu
klikamy klawisz F5. Projekt zapisujemy w naszym folderze (no chyba że
chcesz mieć go w jakimś losowym miejscu na komputerze :P). Po wykonaniu
wszystkich akcji powinniście ujrzeć coś takiego:

Świetnie! Wprowadzenie mamy już za sobą!
Kolejną rzeczą jakiej się nauczycie to zmienne. Są to w pewnym sensie
„pudełka”, do których możecie coś dać np. napisy, liczby itd. Powiedzmy, że
chcemy mieć zmienną nazwaną LiczbaJeden (Ważne: nazwy zmiennych nie
mogą mieć żadnych spacji!!!). W tym celu piszemy LiczbaJeden = 1. Od razu
da to naszej zmiennej wartość 1.
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Kiedy odpalimy nasz program, nic się nie stanie, dlatego że nie
kazaliśmy niczego napisać. Jeśli chcemy, żeby zawartość naszej zmiennej
się wyświetliła w oknie Python Shell musimy napisać Print(LiczbaJeden). Ta
komenda każe napisać Pythonowi zawartość zmiennej LiczbaJeden. Po
odpaleniu programu powinniście zobaczyć napisaną liczbę 1:
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Jeśli zobaczyliście napis LiczbaJeden to znaczy, że dałeś cudzysłów, a co za
tym idzie- kazaliście Pythonowi napisać „LiczbaJeden”.
Teraz spróbuj dodać zmienną LiczbaDwa o wartości 2.

Pewnie pomyśleliście „A może da się robić różne równania na tych
zmiennych?”. Odpowiedź brzmi: tak. W tym celu użyjcie naszych dwóch
zmiennych i napiszcie Print (LiczbaJeden + LiczbaDwa). Powinniście uzyskać
wynik 3.
Podsumowanie

Spośród wielu języków programowania wybrałem i zaprezentowałem
Wam Scratcha i Phytona, ponieważ uznałem, że właśnie te dwa właśnie są
najłatwiejsze a zarazem najprzyjemniejsze do nauki. Jeśli udało mi się nimi
Was zainteresować, to zachęcam do obejrzenia filmów instruktażowych na
YouTube oraz poszukiwania dalszych informacji na ten temat w Internecie.
Kto wie, może w przyszłości zostaniecie programistami ☺?
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Wojciech Zawada, kl. 8c

Ciekawe zawody
Kiedy po raz pierwszy usłyszeliście o zawodzie naukowca
pomyśleliście sobie pewnie – „Co jest w tym zawodzie
takiego ciekawego?”.
Naukowiec, moim zdaniem, to fascynujący zawód.
Dlaczego? Bo jego praca jest w stanie uratować naszą
planetę. Obecnie jednym z najbardziej palących problemów jest
szkodliwy dla środowiska sposób wydobycia oraz wykorzystania ropy
naftowej przy jednoczesnym wyczerpywaniu się jej złóż. Już od wielu
lat prowadzone są eksperymenty z zastosowaniem alternatywnych
paliw. W tej chwili jedynym możliwym wyborem są drogie samochody
elektryczne. Prowadzone są badania nad próbą zwiększenia mocy tych
silników oraz zmniejszenia ilości zużywanego paliwa. Jest jeszcze wiele
innych problemów związanych z ochroną środowiska, nad którymi
pracują naukowcy. Cały czas trwają także badania nad zieloną energią,
OZE (Odnawialnymi Źródłami Energii) i nowoczesnymi technologiami,
które przyniosły już w energetyce konkretne rozwiązania.
Praca naukowca jest bardzo odpowiedzialna dlatego okres zdobywania
wiedzy trwa odpowiednio długo, około 17-19 lat. Można też dodatkowo
specjalizować się w różnych dziedzinach np. entymologia, geofizyka,
genetyka, mikrobiologia.
Podsumowując: Naukowiec jest zawodem, który jest i zawsze będzie ludziom
potrzebny, ponieważ jego zawód jest związany ze ciągłym rozwojem
cywilizacji.

Rekruter
Czy rekruter to może nowo powołany do wojska żołnierz? Oczywiście
nie – taki żołnierz nazywany jest rekrutem. Rekruter natomiast to osoba,
która odpowiada za proces naboru np. zatrudniania osób do pracy w danej
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firmie. Zatrudnienie właściwych pracowników nie jest wcale takie proste,
jakby się mogło wydawać. Trzeba się naprawdę postarać, żeby spośród wielu
anonimowych osób wybrać tę odpowiednią.
Najpierw rekruter szuka potencjalnych kandydatów. Nie ogranicza się
tylko do zamieszczenia ogłoszeń w gazetach i portalach internetowych, ale
przeszukuje również bazy danych z ofertami pracodawców. Czasami korzysta
z usług firm wyspecjalizowanych w poszukiwaniu osób o najlepszych
kwalifikacjach tzw. „headhunters” czyli „łowców głów”. Kolejne etapy
rekrutacji to analiza przesłanych życiorysów i listów motywacyjnych
kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie testów
sprawdzających predyspozycje przyszłych pracowników.
Podczas całego procesu rekruter wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu
psychologii, która znacznie ułatwia poznawanie kandydatów. Ostatnim etapem
jest wybór spośród wyłonionych kandydatów odpowiedniej osoby. Poza
procesem rekrutacji stara się pomagać zarówno nowym pracownikom jak i
osobom już zatrudnionym, organizuje szkolenia oraz warsztaty podnoszące
kwalifikacje.
Jest to także jeden z bardziej poszukiwanych obecnie zawodów. Czas nauki
wynosi około 17 lat i jest jednak adekwatny do zarobków.

Grafik komputerowy DTP
Jako kolejny z ciekawych zawodów wybrałem grafika komputerowego
DTP. Na czym dokładnie polega jego praca? Zajmuje się przygotowaniem do
publikacji książek, ulotek, gazet, katalogów reklamowych. Dokładniej
projektowaniem rozkładu tekstu i szaty graficznej - ilustracji, kolorowych
nagłówków, formatu, marginesów, kroju i koloru czcionki, rozdzielczości,
układu zdjęć, rysunków, map, tabeli, wykresów, itp.
Pracując nad tekstem i grafiką powinien znać się na rodzajach grafiki
komputerowej (rastrowa, wektorowa), wykorzystywać i obsługiwać
specjalistyczne programy komputerowe takie jak InDesign, Illustrator,
Photoshop, Corel Draw. Bardzo ważna jest też znajomość zasad ortografii i
interpunkcji, podstawy typografii (zastosowania czcionek), prawidłowego

dzielenia wyrazów, zachowania prawidłowych odstępów pomiędzy
poszczególnymi liniami i literami w tekście oraz umiejętność rozplanowania

układu tekstu i materiałów graficznych tak, żeby zmieściły się w planowanym
formacie strony bez jej zbytniego przeładowania.
Często bywa, że niektóre elementy publikacji powtarzają się na kolejnych
stronach, wówczas tworzy stronę wzorcową, żeby usprawnić sobie pracę.
W przypadku bardziej urozmaiconych publikacji opracowuje kilka stron
wzorcowych. Przygotowując do druku plik z publikacją musi wziąć pod uwagę
także rodzaj papieru lub innego materiału, na którym będzie wydrukowana,
technikę druku a czasem nawet konkretny model maszyny drukarskiej.
Konieczna jest też wiedza jak ustawić profile kolorów w programie do
obróbki grafiki, żeby kolory widoczne na ekranie były jak najwierniej oddane
w wydrukowanej publikacji. Nie jest to takie proste, jak się wydaje, bo
monitory, skanery, aparaty fotograficzne itp. pracują w przestrzeni barw
RGB (red, green, blue), natomiast prawie wszystkie urządzenia drukujące w przestrzeni CMYK (cyan, magenta, yellow, black).
O wielu innych ciekawych zawodach może dowiedzieć się na stronie
http://www.mapakarier.pl/
15

Tomasz Dziekański, kl. 8c

Chemia w pigułce
Chemia nie cieszy się dobrą opinią w społeczeństwie. Widzimy to na
każdym kroku. Na tablicach reklamowych czy w Internecie możemy spotkać
takie hasła:

W rzeczywistości „chemia” jest wszędzie - pierwiastki i związki
chemiczne są w wodzie, owocach, ziołach, w naszym organizmie i w całej
otaczającej nas przyrodzie.
Czy chemia stworzona przez człowieka jest rzeczywiście „okropna” i
czy moglibyśmy istnieć bez osiągnięć nowoczesnej chemii?

Chemia a produkcja żywności
Zastanówmy się, czy możemy wyżywić się bez nawozów sztucznych i
środków ochrony roślin? Według statystyk w 1900 roku ludność świata
liczyła 1,65 miliarda. W 1950 roku było nas 2,5 miliarda, a w 2019 roku
już 7,7 miliarda. Zastosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin
produkowanych w zakładach chemicznych pozwoliło osiągnąć znaczny wzrost
plonów w produkcji rolnej.
Stosowanie tych nawozów ma również negatywne skutki, takie jak:
zanieczyszczenie wód podziemnych, rzek i jezior. Można to jednak
ograniczyć, używając nawozów w odpowiednich ilościach i miejscach.

Blaski i cienie stosowania tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne zaczęto powszechnie stosować w latach
pięćdziesiątych XX wieku, po odkryciu nowoczesnych metod polimeryzacji.
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Obecnie na świecie produkuje się i stosuje ok. 5000 różnych polimerów.
Najpopularniejsze z nich to: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren
(PS), polichlorek winylu (PVC), a także w coraz większym stopniu
poli(tereftalan etylenu) (PET) i poliuretan (PU). Wielkość produkcji to ok.
300 mln ton polimerów rocznie. Zastosowanie tworzyw sztucznych przyniosło
początkowo przede wszystkim przełom w budownictwie. Tworzywa sztuczne
są dużo lżejsze niż metale, nie korodują i wytrzymują wiele lat bez wymiany.
Dlatego zastąpienie ciężkich i korodujących rur stalowych i żeliwnych rurami
z tworzyw sztucznych przyniosło bardzo duże oszczędności. Obecnie
budownictwo zużywa ok. 20% światowej produkcji tworzyw sztucznych.
Nowoczesne tworzywa sztuczne mają wielkie zastosowanie w przemyśle
motoryzacyjnym i w medycynie. Wykonuje się z nich protezy naczyń
krwionośnych, krążków międzykręgowych, stawów, kości czaszki, implanty
stomatologiczne itp.
Największą ilość polimerów zużywa się jednak na opakowania (ok. 30%
produkcji). Są lekkie i wytrzymałe, pozwoliły w dużym stopniu zastąpić szkło
i metale, co bardzo ułatwiło transport wielu produktów. Ta trwałość
polimerów (nie ulegają biodegradacji nawet przez kilkaset lat) stała się
jednak przyczyną jednej z katastrof ekologicznych. Co roku do oceanów
trafia od 5 do 13 mln ton plastiku, co ilustrują poniższe zdjęcia.

Ale czy to jest wina chemii, czy ludzkiej głupoty i nieodpowiedzialności?
Musimy sobie poradzić z tym problemem. Chemia aktywnie włącza się w ten
proces. Wiele z polimerów nadaje się do ponownego przetworzenia, czyli do
recyklingu. Można też polimery spalać z odzyskaniem energii. Powstaje wtedy
tlenek węgla (IV), który jest gazem cieplarnianym, ale nie powstają (jak w
przypadku spalania węgla) tlenki siarki i azotu powodujące kwaśne deszcze.
Żeby takie działania były możliwe, musimy starannie segregować śmieci.
Jednak największym wyzwaniem chemii w tej dziedzinie jest otrzymanie
polimerów biodegradowalnych, żeby zastąpić polietylen w produkcji foliowych
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torebek na zakupy. I takie polimery już się otrzymuje np. modyfikowana
skrobia czy polilaktyd (PLA). Takie polimery są całkowicie przetwarzane
przez mikroorganizmy (bakterie i grzyby) na tlenek węgla (IV), wodę i humus
(biomasę) do 6 miesięcy.

Chemia a medycyna
Od drugiej połowy XX wieku datuje się niezwykle gwałtowny rozwój
syntezy związków stosowanych jako substancje aktywne leków. Synteza
nowych leków to najważniejsze osiągnięcie chemii w medycynie. Współczesne
leki i szczepionki wyeliminowały niemalże w całości takie choroby jak: odra,
gruźlica, ospa i cholera, które niegdyś były śmiertelne i praktycznie
nieuleczalne.
W latach 1900-2010 średnia długość życia ludzi na świecie wzrosła o prawie
24 lata (od 46 lat w 1900 roku - do 69,6 lat w roku 2010). To ponad
połowa początkowej wartości!
W krajach najbardziej rozwiniętych ta średnia przekracza już 80 lat. Jest
to także zasługa nowoczesnej chemii.

^ Laboratoria chemiczne wczoraj i dziś ^

Niestety, rozwój metod syntezy chemicznej niesie też ze sobą liczne
zagrożenia. Największym z nich są syntetyczne narkotyki i związki
psychoaktywne, takie jak amfetamina, metaamfetamina, ekstaza czy LSD.
Większość tych substancji da się otrzymać w laboratoriach. Ale czy to jest
wina chemii?
Nie, to jest wina ludzi, którzy chcą wykorzystać osiągnięcia chemii w
sposób niezgodny z prawem.
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Nadal znajdują się ludzie, którzy wykorzystują przemysł
farmaceutyczny do naciągania innych na pieniądze. Wykształciło się
zbiorowisko „znachorów”, często wciskających chorym magiczne olejki,
kryształki i różne szkodliwe substancje, które leczą wszystkich na wszystko,
a kosztują krocie. W sidła oszustów wpadają nieuleczalnie chorzy, którzy
chwytają się ostatniej deski ratunku. Niestety, takich znachorów bardziej
obchodzi własny interes niż cudze życie.

Podsumowanie
• Chemia nie jest „okropna”.
• Chemia jest piękna, pożyteczna, wręcz niezbędna, jeśli potrafi się jej
osiągnięcia zastosować mądrze, aby jak najlepiej służyły człowiekowi.
• Chemia bywa groźna i niebezpieczna, ale trzeba ją znać i rozumieć,
żeby tych niebezpieczeństw uniknąć.
• „Okropni” bywają ludzie, którzy próbują wykorzystać osiągnięcia chemii
w sposób nieprzemyślany, niemądry, a nawet przestępczy.
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