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Wywiad z Wicedyrektorem XLIV LO
Anną Lerką

A: Dziękujemy bardzo, że zgodziła się Pani Dyrektor udzielić nam wywiadu.
M: Przygotowaliśmy kilka pytań, a pierwsze z nich to: Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela i dlaczego właśnie geografia?
P: Odkąd pamiętam bawiłam się w szkołę. W podstawówce zdarzało się, że moja nauczycielka prosiła mnie i moją koleżankę (obecnie również jest nauczycielką), abyśmy zaopiekowały się klasą podczas jej nieobecności.
W liceum pomagałam wychowawcy, wypisałam świadectwa i liczyłam frekwencję w dzienniku, tak więc właściwie
w moim życiu cały czas była obecna szkoła. Nigdy nie pojawił się inny pomysł na życie, to po prostu jest we
mnie. Jeśli chodzi o geografię, to wszystkiemu jest „winna” moja była Pani od geografii, ponieważ w 6 klasie
szkoły podstawowej, zadała nam do przeczytania w czasie wakacji lekturę „Przygody Tomka na Czarnym Lądzie”. Byłam zauroczona tą książką, potem przeczytałam całą serię książek Alfreda Szklarskiego. To wtedy
podjęłam decyzję, aby zostać nauczycielem geografii. Jestem zadowolona z podjętej decyzji.
A: To bardzo ciekawe, że to zamiłowanie do geografii miało swoje źródło w powieści.
M: Jak zmieniło się Pani życie po objęciu stanowiska wicedyrektora szkoły i co według Pani jest najważniejsze w pełnieniu tej funkcji?
P: Życie się zmieniło o tyle, że nie mam czasu na nic. Dojeżdżam, więc czasu, kiedy przebywam w domu, jest
coraz mniej. Mam też wrażenie, że jestem cały czas w pracy. A co jest najważniejsze w tej funkcji? Nie miałam czasu się zastanowić, natomiast zanim podjęłam decyzję, by zostać wicedyrektorką, bo nie była to rzecz,
o której marzyłam i którą planowałam. Korzystałam z opinii i rad bliskich mi osób również związanych ze szkołą.
Jedna z tych osób powiedziała, że pełniąc tę funkcję, można zrobić wiele dobrego dla szkoły oraz młodzieży
i chyba właśnie to jest dla mnie najważniejsze.
M: Gdyby Pani nie wybrała zawodu nauczyciela, to jaki inny zawód mogłaby Pani wykonywać?
P: Nie chciałabym wykonywać innego zawodu, to było we mnie od początku. Jedyne, o czym mogę pomyśleć, to,
że chciałabym być matką. Ja nie mam własnych dzieci, zawsze je lubiłam i one mnie. W latach dziecięcych bawiłam się w rodzinę. Poniekąd uczniowie właśnie są takimi dziećmi. Ja zawsze o mojej klasie wychowawczej mówiłam: „moje dzieci”. Te dwie rzeczy się łączą.
M: Czy jest może jakaś wartość, która według Pani jest kluczowa w szkole, a dzisiejszy system edukacji
zdaje się o niej zapominać?
P: Nie wiem, czy konkretnie system, ale wydaje mi się, że świat zapomina o tym, jaką wartością jest człowiek
sam w sobie. Robiąc cokolwiek, powinniśmy myśleć o tej drugiej osobie. Natomiast mam takie poczucie, że ktoś
nas przekonuje, że liczy się wyłącznie moje „ego”, że „najważniejsze jest to, czego chcę ja, że wszystko czego
chcę, to muszę mieć”, „że ja muszę się realizować”, a prawie nikt nie dodaje, że nie zawsze to, czego chcemy,
przekłada się na dobro drugiego człowieka
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M: Niekiedy wydaje się, że bierzemy udział w „wyścigu szczurów” w szkole, a nikt przecież nie jest
maszyną, ani uczniowie, ani nauczyciele.
P: Oczywiście, każdy ma swoje dobre strony i swoje gorsze dni. Wiele rzeczy nam się nie udaje, ale warto,
aby się nawzajem wysłuchać i poprawiać to, co nie jest właściwe.
M: A jaka była najzabawniejsza sytuacja, która spotkała Panią w szkole?
P: Pamiętam, że gdy byłam młodsza, to na sprawdzianach głównie zajmowałam się obserwowaniem kto i jak
ściąga - młodzież była wówczas bardzo pomysłowa. Na jednym ze sprawdzianów do ucznia, który zaglądał do
pracy kolegi powiedziałam, „nie zezuj” (takie powiedzenie), a on wówczas mi odpowiedział: „Pani profesor,
ale ja mam zeza”. Przeprosiłam i od tej pory staram się już tak nie mówić.
M: Poza pracą w szkole, jakie ma Pani inne zamiłowania, zainteresowania?
P: Lubię spędzać czas z moją rodziną, która jest bardzo duża. Jest to możliwe, ponieważ wszyscy mieszkamy w jednym mieście. Oprócz tego, (przed pandemią oczywiście), jeżeli było to możliwe, to podróżowałam.
Pensja nauczyciela nie jest za duża, ale na tyle, na ile mogłam, jeździłam głównie po Europie, aby zobaczyć
„geografię” na żywo. Bardzo lubię też gotować. Podobno (tak mówią) mam talent do pieczenia ciast. Jednym
z nich jest, „Metrowiec babci Pauliny” – na który dostałam przepis. To też zabawna historia, bo było to na
mojej pierwszej konferencji metodycznej dla nauczycieli geografii.
M: Wracając do podróży, czy jest jakieś miejsce, do którego nigdy nie chciałaby Pani pojechać?
P: Trudne pytanie. Na ziemi nie ma takiego miejsca, którego nie chciałabym odwiedzić. Ale z pewnością nie
chciałabym polecieć w kosmos. Jest tam ciemno, nie ma słońca – wykluczone!
M: Gdyby miała Pani do wyboru: spędzić jeden dzień z Michałem Bajorem lub z Marylą Rodowicz, to
kogo by Pani wybrała?
P: Pana Bajora, bardzo lubię poezję śpiewaną.
A: Oczywiście. My same wcześniej o nim nie słyszałyśmy, ale przed tą rozmową posłuchałyśmy kilku
jego piosenek.
M: Czy jest coś, co Panią uszczęśliwia?
P: Uważam się za osobę szczęśliwą. Jestem wierząca, więc w ciężkich chwilach zawsze zwracam się o pomoc i wsparcie do „sił wyższych”, do Boga. Wiadomo, że są gorsze dni, czy momenty w życiu, jak zresztą u
każdego z nas. Tak, jestem osoba szczęśliwą.
M: Mamy jeszcze do Pani ostanie pytanie: Spotyka Pani 18 letnią Siebie i może jej Pani powiedzieć
tylko jedno zdanie. Jakie ono będzie?
P: 18 lat… Niczego nie zmieniaj!
A: To już wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor za poświęcony czas.
Wywiad przeprowadziły:
Agata Morawska Maja Sroka, klasa 2 D

Notka biograficzna
1972—1980 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Żyrardowie;
1980—1984 - szkoła średnia - Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie;
1984—1989 - Studia magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – Dydaktyka i Krajoznawstwo; uzyskanie tytułu magistra geografii ekonomicznej;
1990—1991 - Studium Podyplomowe dla Nauczycieli Geografii na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie;
2004—2005 - Studia Podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie Placówką Oświatową” Warszawska
Szkoła Zarządzania, Szkoła Wyższa;
1989—2021 - nauczyciel w XLIV LO im. Stefana Banacha w Warszawie;
Od 1 września 2021 – Wicedyrektor Szkoły XLIV LO im. Stefana Banacha w Warszawie.
Staż pracy pedagogicznej: 32 lata
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Tradycje świąteczne w innych krajach
Święta Bożego Narodzenia to niezapomniany dzień, który co roku dostarcza dużo radości, a przygotowania do tego świętą są naprawdę huczne. Wszyscy znamy zwyczaje związane z obchodami świąt
w Polsce, ale w różnych zakątkach świata spędza się je inaczej. Przyjrzyjmy się wobec tego tradycjom
świątecznym, które panują poza granicami Polski.
NORWEGIA
W Norwegii podczas Wigilii chowa się wszystkie miotły, ponieważ uważa się tam, że tego dnia straszna
czarownica błąka się po ziemi i szuka mioteł, które są pozostawione na wierzchu.
Kradnie owe miotły, aby odlecieć w dal.
UKRAINA
Na Ukrainie jedną z nieodzownych ozdób choinkowych jest plastikowy pająk.
Ten zwyczaj wywodzi się ze starej legendy o biedniejszej rodzinie, która w Boże Narodzenie nie miała
czym przystroić choinki. Rano rodzina spostrzegła, że choinka została ubrana przez pająka, który otoczył ją
lśniącą siecią. Po pewnym czasie sieć zmieniała się w złoto i srebro, co pomogło ubogiej rodzinie
na dostatne życie.
Obecnie pająk, jako ozdoba choinkowa, ma przynosić pomyślność i chronić przed niedostatkiem
w nadchodzącym roku.
HISZPANIA
W Hiszpanii zamiast opłatka jest przewidziana chałwa.
Po wigilijnej wieczerzy wszyscy ludzie wychodzą na ulice, które są oświetlone ogromem kolorowych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana.
Głównym daniem na święta w Hiszpani jest pieczona ryba oraz „ciasto Trzech Króli”, w którym zapiekane
są drobne prezenty.
AUSTRIA
W Austrii, po piątej po południu, przez okna słychać głos małego dzwoneczka, który oznacza, że rozpoczyna się świąteczna kolacja.
Jedna z najbardziej znanych kolęd „ Święta noc” wywodzi się właśnie z Austrii.
Zosia Bieńkowska, klasa 1 G

Zimowa herbatka
Zimowe wieczory wcale nie muszą być takie szarobure. Wystarczy tylko zapalić świeczkę zapachową,
lampki, znaleźć koc i zrobić gorącą zimową herbatę. Zima może być kolorwa!

Składniki:






Czarna herbata
Laska cynamonu
1-2 łyżeczki naturalnego miodu
10 goździków
Syrop mailowy

Przygotowanie:




Należy zaparzyć 250-300 ml czarnej herbaty wraz z goździkami malinami, cynamonem
Następnie dodajemy miód (ewentualnie plastry pomarańczy i cytryn)
Podajemy zaraz po przygotowaniu!
Przepis podała: Zosia Bieńkowska, klasa 1 G
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Samorząd Szkolny – to my!
Już od kilku miesięcy w naszym
liceum działa nowy Samorządu
Szkolny.
Poznajmy jego skład i oficjalnie
ich powitajmy!

W skład Samorządu Szkolnego wchodzą: Janek Sveen przewodniczący, Nikola Mamrowicz, Franciszek Jewgraf, Natalia Przyszek, Kuba Sokołowski i Zosia Bieńkowska.
Hej, nazywam się Janek Sveen. Jestem uczniem klasy3D. Interesuję się szeroko pojętą motoryzacją. W szkole podstawowej pracowałem w samorządzie klasowym. Należę już trzeci rok do szkolnej
drużyny biorącej udział w debatach międzyszkolnych. Dlaczego postanowiłem kandydować w tym roku? Bo chcę coś zmienić, chcę w czerwcu mieć poczucie, że coś zrobiłem dla uczniów LO.
Hej, jestem Nikola. Jestem uczennicą klasy 2e. Interesuję się sportem. Od 7 lat trenuję łucznictwo. Aktualnie jestem dumną reprezentantką Mazowsza oraz swojego klubu KS Drukarz Warszawa.
Interesuję się również architekturą oraz podróżami. Wiążę z nimi swoją przyszłość. Należę do osób aktywnie biorących udział w akcjach społecznych takich jak: wolontariat, sadzenie drzew.

Hej, nazywam się Zosia Bieńkowska i chodzę do klasy 1G. Interesuję się działalnością społeczną, sportem oraz dziennikarstwem. Jest to mój pierwszy rok w naszym liceum i postawiłam sobie
wysokie cele. Pracuję pierwszy raz w Samorządzie Szkolnym i drugi raz w międzyszkolnych. Jestem w
Samorządzie Szkolnym po to, aby sprawić, by nasza szkoła była dla wszystkich uczniów takim miejscem, do którego każdy będzie chętnie uczęszczał!!!
Cześć, nazywam się Kuba Sokołowski i chodzę do klasy 2B. Interesuję się historią oraz piłką
nożną. Po zajęciach szkolnych często gram na instrumentach muzycznych. W samorządzie jestem po
to, aby coś zmienić, aby uczynić szkołę jeszcze lepszą! Mam nadzieję, że pod koniec mojej kadencji
będę mógł powiedzieć, że zmieniłem tę szkołę na lepszą.
Hej, jestem Natalia. Chodzę do klasy 3d i jestem przewodniczącą tej klasy od trzech lat. Interesuję się charakteryzacją oraz makijażami. W czasie wolnym zarabiam, bo uważam, że każdy z nas powinien znać wartość pieniądza oraz aby jak najszybciej się usamodzielnić. Oczywiście kontakty ze znajomymi oraz poznawanie nowych ludzi są bardzo ważne, dlatego jeśli tylko mogę poświęcam na to
czas. Świetnie gospodaruję czasem, dlatego, można na mnie polegać i prosić o pomoc.
Siema, jestem Franek chodzę do klasy 3d. Interesuję się piłką nożną. W przeszłości byłem
przewodniczącym Samorządu Szkolnego w szkole podstawowej, wiec można powiedzieć, że mam już
doświadczenie. Już trzeci rok jestem członkiem drużyny biorącej udział w debatach międzyszkolnych,
a w tym roku zostałem jej kapitanem. Postanowiłem kandydować do samorządu, bo chcę zrealizować
pomysły, które przyszły mi do głowy przez poprzednie dwa lata chodzenia do „Banacha” i chcę mieć
większy wpływ na to, co dzieje się w naszej szkole.
Opiekunki Samorządu Szkolnego to panie: prof. Dorota Chaczyńska i prof. Renata Graczkowska.
Zosia Bieńkowska, klasa 1 G
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Byliśmy, widzieliśmy, polecamy
Relacja z wakacji 2021
Tegoroczne wakacje z pewnością były inne niż zwykle. Wyjątkowo podczas tej oraz poprzedniej
przerwy letniej nie wylecieliśmy z Polski. W mojej rodzinie wszyscy są zaszczepieni oraz przestrzegamy
wszystkich zasad bezpieczeństwa – dlatego lot samolotem przez minimum 7 godzin nie wydał się bezpiecznym rozwiązaniem. Właśnie z tego powodu, postanowiliśmy, że zostaniemy w naszym pięknym
kraju.
Przez pierwsze dwa tygodnie lipca byliśmy w Warszawie, natomiast potem wyjechaliśmy nad morze. Kilka dni spędziliśmy w Gdańsku oraz Sopocie. Odwiedziliśmy również małą wioskę – Sasino (liczy
ona około 474 osób). Od morza jest oddalona zaledwie 4 km. Jej główne zalety to: piękne sosnowe lasy,
wydmy oraz wspaniała, malownicza plaża.
Jak już wcześniej wspomniałem jest to miejscowość położona kilkanaście minut od Bałtyku, dlatego podczas naszego wyjazdu udało nam się ograniczyć używanie samochodu do minimum. Na plażę
chodziliśmy pieszo, do lasu – również. Jedynie do sklepu spożywczego jeździliśmy autem. Według mnie
jest to wspaniałe uczucie, kiedy wiem, że dbam o planetę oraz jednocześnie o swój organizm! Codziennie
staraliśmy się chodzić minimum 10 kilometrów. Wieczorem podziwialiśmy piękne zachody słońca. W
naszym domku nie było WiFi oraz nie mieliśmy dobrego zasięgu w telefonach. Uważam to za duży plus
naszego wyjazdu, ponieważ mogliśmy się wyciszyć, odpocząć od patrzenia w ekran smartfona oraz przeznaczyć ten czas na czytanie książek, bądź wspólne uprawianie sportu.
Jeżeli pandemia COVID-19 na to pozwoli, to z pewnością powtórzymy taki wyjazd!
Jan Przesławski, klasa 2B

Zdjęcia wykonał Janek
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Poznajemy świat
My travel to the U.S.A
Hello, my name is Julia. I’m from class 1D and I want to tell you about my travel to
Santa Barbara.
I was there for 2 months with EF; it is a private organization which offers studies
abroad and language camps. They have their own schools in 52 places in 23 countries
which are helping to learn or improve the language. Not only English but also German,
Japanese, Korean and many more. My school was in Santa Barbara and the residence where
I lived was also located in SB. I had 2-hour classes with very understanding and kind teachers. Later I had free time I could go to the beach or some restaurant. EF also organizes
trips to Los Angeles, San Francisco, outlets and more. I went to LA Overnight, I visited
Hollywood, Beverly Hills and Santa Monica which was very well-organized, and everything
was on time. I also went to Malibu on my own with a friend who was not guided by EF,
they had no problem with that, you could go wherever you wanted. At school every Monday was a test which was proving your language skills, if the grade was an A then you could
move to another level. (A1-A2, A2-B1, B1-B2, B2-C1, C1-C2). If it comes to place of living, you had 2 options: living at the residence or a host family. I chose residence. I had
three meals daily (breakfast, lunch and dinner). If you were under 18 then you must be in
your room by 10PM. They were strict on that thing. After the course you received an EF
Course Certificate of Achievement.
That’s all, thank you for reading!
Julia Kowalska, klasa 1 D
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Uczniowie z pasją

Rysowanie i malowanie to moja pasja, jeden ze sposobów na ucieczkę do mojego, spokojnego świata, to chwilowy oddech od spraw codziennych.
Zawsze podziwiałam ludzi, którzy z prawdziwą pasją potrafią oddać otaczające nas piękno.
Piękno, które ujrzą w otaczającym nas świecie i które potrafią przelać na płótno. Rysowałam od
zawsze. Chodziłam na zajęcia z rysowania na szkle, aż w końcu trafiłam do szkoły Seal Art, gdzie
uczęszczałam na kurs rysunku architektonicznego. Tam zaczęła się moja ciężka praca, nauczyłam się
podstaw. Zaprezentowane prace to głównie wynik ćwiczeń. Niestety musiałam zrezygnować z kontynuacji dalszej nauki rysunku i malarstwa. Jednak dalej rysuję i maluję dla siebie, już nie na konkursy i nie tak często jakbym chciała.
W dalszym ciągu rysowanie i malowanie daje mi ogromną przyjemność. Jest to dla mnie odskocznia od życia codziennego, oderwanie się od rzeczywistości i na zawsze pozostanie moją pasją.

Zofia Majcherek, klasa 2b
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Naprawdę warto...

przeczytać

Dzienniki Gwiazdowe Stanisława Lema to najlepsza książka, jaką przeczytałem..
Mimo, że liczący 658 stron, podzielony na dwa tomy zbiór opowiadań potrafi odstraszyć ilością
stron, to jednak zachęca swoim błyskotliwym humorem i ciekawą historią. Skłania również do refleksji
i można z niej wynieść o wiele więcej, niż ze wszystkich lektur szkolnych razem wziętych. Ma również
swoje wady np. nie wiem, kto zdecydował wydać zbiór opowiadań w dwóch tomach, podzielony w taki,
a nie inny sposób. Rozdział pierwszy jest w pierwszym tomie, drugi w drugim , a potem jest jeszcze gorzej. Co prawda, to zbiór opowiadań i można go czytać w dowolnej kolejności, ale bałagan potrafi zirytować. Ponadto trafiło się opowiadanie (jedno na szczęście), które filozoficznymi rozważaniami mnie znudziło.
Nie musimy czytać Podróży dwudziestej pierwszej, można ją ominąć.
Warto wiedzieć, że drugi tom czyta się szybciej i jest ciekawszy, więc jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z Lemem, lepiej zacząć od tomu drugiego, a potem przejść do pierwszego. Oto i całe Dzienniki Gwiazdowe. Piekielne ciekawe i śmieszne momentami do tego stopnia, że musiałem iść po wodę, aby pozbyć
się spowodowanej śmiechem czkawki. Warto poznać historię tragedii pralniczej i fenomenalną Podróż

siódmą i ósmą oraz List otwarty Ijona Tichego.
Można tę książkę z całą pewnością zarekomendować każdemu fanowi błyskotliwego humoru.
Polecam jako książkę gatunku Ohydek szalej.
Sebastian Woźniak, klasa 1G

Nigdy w życiu nie przeczytałem tak szybko książki liczącej powyżej 200 stron.
Niezwyciężony Stanisława Lema „wciągnął” mnie na całe trzy dni.
Powieść opowiada o grupie astronautów przybywających na planetę Regis III na statku

„Niezwyciężony”, aby zbadać los ,,Kondora - bliźniaczego statku, z którym utracono łączność. Muszę
ostrzec Was, obyście NIGDY NIE PATRZYLI NA TYŁ OKŁADKI, PONIEWAŻ ZNAJDUJE SIĘ TAM
SPOILER. To kolejny raz kiedy Wydawnictwo psuje frajdę z czytania. Książka utrzymana jest w klimacie horroru s-f w stylu Obcego. Jej klimat można by nożem kroić. Jest absolutnie fantastyczną i wciągającą powieścią, która zainteresuje nawet ludzi nieznoszących ,,filozoficznego” Lema z Dzienników Gwiazdowych.
Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego fana fantastyki naukowej. CZYTAJCIEŻ!
9

XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w WARSZAWIE im. STEFANA BANACHA
ROK 2 0 2 1
WYDANIE NR 2

4 4 t o my!

Współczesne lotnictwo
a ochrona środowiska
Lotnictwo (awiacja) to dziedzina zajmująca
się zagadnieniami i środkami związanymi z różnego rodzaju statkami powietrznymi. Rozróżnia się
między innymi lotnictwo wojskowe i cywilne.
Ważnym aspektem lotnictwa są metody zarządzania statkami powietrznymi od chwili startu, aż do
lądowania oraz obsługa meteorologiczna lotu.
Działania te powszechnie nazywane są nawigacją
obiektów ruchomych.
Rozwój lotnictwa wymaga powiązania wielu nauk technicznych, opiera się na aerodynamice, mechanice lotu, teorii konstrukcji silników spalinowych. Ciągle rozwijane są prace nad efektywnością silników, bezpieczeństwem i zasięgiem lotów.
Zaczynamy coraz częściej zdawać sobie sprawę z problemu ilości CO2 w naszej atmosferze. Próbujemy zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza na Ziemi. Zastanawiamy się więc, jak
w najdłuższej
perspektywie, najbardziej efektywnie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń powietrza. Na pewno jedną
z możliwości byłoby ograniczenie lotów międzynarodowych i krajowych. Jednak musimy zdawać sobie
sprawę, że nie jest to takie proste do wykonania. Lotnictwo na całym świecie odgrywa ważną rolę. Działa
jako usługa transportowa między różnymi częściami świata. Gdyby nie ta dziedzina, usługi dostawcze
trwałyby o wiele dłużej.
Planem światowych organizacji jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, aż
o 90%, w porównaniu do 1990 roku. Propozycją, która wysunęła się na czoło, jest przejście z przewozu
lotniczego na pociągowy. Transport ten musi być jednak na tyle atrakcyjny czasowo i opłacalny, aby ludzi zachęcić do korzystana z takiego środka transportu. Musiałyby być wybudowane nowe szlaki kolejowe i wprowadzone pociągi dużych prędkości. Takie rozwiązania już istnieją. Przykładem jest trasa z Londynu do Glasgow, gdzie podróż trwa ok. 4 godzinny, a samolotem zaledwie 15 minut krócej. Jeśli jednak
doliczymy czas dojazdu na lotnisko, to podróżując pociągiem zyskujemy około dwóch godzin. Takie rozwiązanie jest jednak droższe, niż podróż samolotem.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że ciągle dominuje jednak model komunikacji samochodowej. Jest
to jeden z czołowych emitentów gazów. Emisja szkodliwych gazów w awiacji, w porównaniu z konwencjonalnym samochodem, jest znacząco mniejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę przewóz pasażera na dystansie jednego kilometra. Niestety transport powietrzny również w dużej ilości emituje szkodliwe gazy. Natomiast zamiana samochodu na pociąg, byłaby najbardziej korzystna, jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń.
Nie jest to jednak jedyna koncepcja jaka została zaproponowana. Proponuje się, aby zarządzanie
ruchem miało jak najmniejszy wpływ na emisje gazów cieplarnianych. Zmiana w organizacji operacji na
lotniskach, mogłaby zmniejszyć zanieczyszczenia. W większości lotnisk stosowana jest metoda jak największej przepustowości, jednak ten model wpływa bardzo negatywnie na tereny otaczające lotniska.
Gdyby wprowadzić model efektywnej nawigacji, w zakresie startów i lądowań, znacząco ograniczylibyśmy emisję zanieczyszczeń. Ten tryb musiałby być osobny dla każdego lotniska i mógłby być wykorzystany tylko w godzinach, kiedy ruch jest mniejszy, niż 75% maksymalnej aktywności. Pomysł ten mógłby
być praktycznie od razu zastosowany.
Osobną kwestią są badania nad nowymi silnikami samolotowymi, które spalałyby mniej paliwa
lotniczego. Powstała koncepcja, aby używać paliw syntetycznych lub biopaliw, takich jak biodiesel. Choć
nie mają one aż takiej siły napędowej jak paliwa współcześnie używane, są jednak bardziej ekologiczne.
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Oprócz poszukiwań bardziej efektywnych silników, można pracować także nad konstrukcją lepszych modeli samolotów. Tak jak pojawił się na drogach samochód elektryczny, być może pojawi się także samolot elektryczny. Aby był to jednak samolot przewożący dużą liczbę pasażerów, musi mieć stabilny
dopływ energii. Elektryczne samoloty ciągle są w fazie testów, choć znane firmy odchodzą na razie od
tego pomysłu. Natomiast firma Airbus, planuje do 2035 wyprodukować trzy modele samolotów nieemitujących prawie żadnych zanieczyszczeń, korzystając z silników wodorowych. Podobnie firma Boeing,
chce wprowadzić zrównoważone paliwa, ciągle wykonując badania i testy nad silnikami wodorowymi.
Podane powyżej przykłady przedstawiają różne koncepcje mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych przez spaliny silnikowe. Wszystkie te działania to perspektywa wielu lat badań i pracy, której najważniejszym celem jest bezpieczeństwo pasażerów, ale równie ważnym, maksymalne ograniczenie emisji szkodliwych gazów.
Zoe Zielińska, klasa 3 A
Bibliografia:
„Transport and environment report 2020 Train or plane?” Przez Europejska Agencja Środowiskowa
(EEA)
https://www.greenbiz.com/article/flying-100-sustainable-fuel-2030-boeing-announces-developmentplans
„Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego” – praca zbiorowa pod redakcją Jacka Skorupskiego (rozdział 14 – Beata Płanda, Jacek Skorupski)
https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-airbus-reveals-new-zero-emissionconcept-aircraft

Zdjęcia
wykonała Zoe
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Naprawdę warto…
obejrzeć
Wcielenie, reż. James Wan
Ostatnio zachwycałem się filmem Candyman, autorstwa Nii Da Costy i Jordan’a Peele’a. Przyszedł
czas na produkcję kolejnego mistrza tego gatunku, James’a Wan’a. Czy jego najnowszy film, Wcielenie
jest na równie dobrym poziomie, co wcześniejsza, Obecność?
Sprawdźmy…

Co prawda dotąd nie widziałem żadnych horrorów Wan’a, ale mam do niego zaufanie. To twórca Aquamana, filmu, który zrealizowany został w niezwykły sposób. Z ekscytacją czekam więc na drugą część.
Jakie są oceny jego najnowszego filmu?
Wszystko zaczyna się w tajemniczym ośrodku klinicznym. Jeden z pacjentów, Gabriel, posiada nadludzkie zdolności, ale jest pod stałą obserwacją…
Postacią pierwszoplanową jest także pielęgniarka Madison, która odkrywa, że widzi zabójstwa w chwili
ich dokonania. Kim zatem jest Gabriel i co łączy go z główną bohaterką? Czy uda jej się powstrzymać
mordercę, przed dokonaniem zbrodni? Film zapowiadały zwiastuny sugerujące, że to będzie thriller,
z elementami fantasy.
Ostatecznie jednak jest to body horror w stylu giallo. Dla tych, którzy nie wiedzą, stylem giallo określa
się kryminały wzorowane po części na tanich powieściach sensacyjnych i filmach Alfreda Hitchcock’a.
Fabuła gialli opiera się głównie na zawikłanej zagadce kryminalnej, brutalnych morderstwach i poszukiwaniu ich sprawców. Muszę przyznać, że zastosowanie tego stylu zmieniło sposób mojego odbioru tego
filmu. Proponuję więc, aby Ci, którzy wybierają się na ten film, nie sugerowali się zwiastunem.
Należy podkreślić doskonałe aktorstwo Annabelle Wallis, w roli Madison. Świetnie prezentuje się także
Maddie Hasson jako Sydney Lake (siostra Maddie) i George Young w roli Kekoa Shaw’a. Tworzą oni
bardzo sympatyczne, dające się polubić postaci.
Oczywiście panuje mroczny klimat, chociaż są oczywiście momenty…spokojniejsze i pozwalające nam
skupić się na opowiadanej historii. James Wan dobrze ją przeplata z elementami typowymi dla horroru.
Jeśli chodzi o jumpscare’y (a te się pojawiają), to reżyser wprowadza je z wielką umiejętnością. Niemniej
nie polecam tego filmu osobom o słabych nerwach. Poza świetnymi efektami specjalnymi, pojawiają się
też, co zaskakujące, sceny walk rodem z Marvel’a. Według mnie na uwagę zasługuje także montaż filmu
wskazujący, że reżyser korzystał z doświadczeń przy realizacji Obecności 2. Proponuję zainteresowanym
porównanie pod tym względem, obydwu filmów.
Podsumowując, Wcielenie to horror wart obejrzenia i obok Candyman’a, jest drugim najlepszym horrorem, jaki pojawił się w kinach w tym roku. Polecam.
Dominik Kiernicki, klasa 2d
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Matematyka jest ciekawa
Ciąg Fibonacciego

Leonardo Fibonacci żył w latach 1175-1250 (znany jako Leonardo z Pizy). Był jednym z włoskich
matematyków. Podczas swojej wieloletniej kariery przygotował ogromną ilość rozpraw matematycznych.
Większość z nich zaginęła. Do dzisiaj przetrwały zaledwie trzy. Wśród nich znajduje się pozycja wyjątkowa,
traktująca o tak zwanych ciągach Fibonacci’ego, które znajdują odzwierciedlenie w całym otaczającym nas
świecie – nauce, przyrodzie, a nawet rynkach finansowych. Uważał 0 za pierwszą liczbę naturalną, zajmował
się rozkładem liczb na czynniki pierwsze. Dzięki niemu posługujemy się cyframi arabskimi.

W ciągu Fibonacciego pierwsze dwa wyrazy ciągu są równe 1, a każdy następny wyraz powstaje jako suma
dwóch poprzednich, czyli 1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8 itd.:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 …
Ciąg posiada kilka ciekawych własności. Jeżeli podzielimy przez siebie kolejne dwa wyrazy ciągu, np. 987: 610
lub 89 : 55 to stosunek tych wyrazów będzie zbliżał się do liczby 1.618. Im większe wyrazy ciągu podzielimy, tym dokładniejsze przybliżenie tej liczby uzyskamy. Liczbę tę nazywa się „złotą liczbą” , oznacza grecką
literą φ (czyt. „fi”) i jest ona liczbą niewymierną. Stosunek tego podziału określa się również mianem „złotego
podziału” lub „Boskiej proporcji”. Warto również wspomnieć o spirali Fibonacciego, szczególnym przypadku
tzw. złotej spirali, której szerokość zwiększa się (lub zmniejsza) o 90° dokładnie φ razy (czyli o „złotą liczbę”).
Dzień Fibonacciego obchodzimy każdego roku 23 listopada z prostego powodu: zapisując datę
w systemie amerykańskim - najpierw miesiąc, potem dzień - otrzymujemy cztery początkowe wyrazy ciągu
Fibonacciego.
Zespół Nauczycieli Matematyki
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Matematyczne łamanie głowy!
Spotyka się dwóch matematyków, pan X i pan Y.
X: Dawno Cię nie widziałem, co słychać?
Y: Jestem szczęśliwym ojcem dwójki dzieci.
X: O! A ile mają lat?
Y: Znana jest suma ich lat.

X: To nie wiem jeszcze.
Y: Starszy ma niebieskie oczy.
X: O to już wiem!
Ile lat mają dzieci matematyka Y?
Zagadkę podała pani prof. Anna Mandecka

Z humorem
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować
pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi
sprawić przyjemność, to popraw swoją
jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu.
Już ci kupiłem perfumy!
Serdeczne podziękowania składamy nauczycielom i uczniom, którzy
przyczynili się do wydania drugiego numeru gazety „44 to my!”
Zapraszamy gorąco do współpracy!
Redakcja Gazety

Korekta:
Kontakt z redakcją

Bronisław Kądziela
Marzena Zaborska
Dariusz Żółtowski

Barbara Woszczyk
wos13@op.pl
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