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 Przed nami  słoneczne… WAKACJE!!! 
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na koniec 
roku, wystawienie ocen, i co najważniejsze: na 
wolne dni pełne leniuchowania i wygrzewania 
się na słońcu. Należy nam się odpoczynek po 
całym roku pracy i wkuwania - nieprawdaż? 
Jeszcze kilka dni i będziemy mogli cieszyć się 
wolnością, czego serdecznie Wam życzymy. 
  
 W tym numerze przygotowaliśmy dla 
Was sprawozdanie z warsztatów teatralnych,    
a także z wycieczki  do Londynu. Znajdziecie 
również ciekawą historię o tzw. ,,Helmucie”         
i poważny artykuł  o spektaklu „Dzieci mniej-
szego Boga”. Pożegnamy się też z bohaterką 
pamiętnika: Krysią. A  resztę zobaczcie sami :-) 
 

W imieniu swoim i całej Redakcji  
życzę przyjemnej lektury 

 I WSPANIAŁYCH , PEŁNYCH WRAŻEŃ 
WAKACJI!!! 

 
Redaktor wydania 

Kinga WiatrKinga WiatrKinga WiatrKinga Wiatr    
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 Niezapomniana wycieczka do Londynu, trwająca w 

dniach 24.04-2.05, odbyła się dzięki pomysłowi i stara-

niom pań prof. Joanny Sałasińskiej i Danuty Magdzik-

Sadury. Licząca ponad 100 osób ekipa z pierwszych klas 

została podzielona na dwie duże grupy i wyjechała w w/w 

dniach do Margate (pod opieką p. J. Sałasińskiej, D. Mag-

dzik-Sadury, S. Sudnickiej i M. Lenza, fot. na okładce) i 

do Streatley (pod opieką p. B. Walczak, G. Nowakowskiej, K. Głasek i B. Chlewickiej). Pro-

jekt współfinansowało i organizowało Europejskie Centrum Młodzieży. Cel wycieczki: do-

skonalenie uczniowskiej angielszczyzny w Londynie. Obie ekipy (jadące różnymi autokara-

mi) mieszkały poza Londynem, do którego trzeba było codziennie dojechać (ok. 100 km). 

Poniżej prezentujemy rozmowę z grupą z Margate. Zadaliśmy im kilka pytań, w celu zdoby-

cia informacji o ich wra-

żeniach dotyczących 

wyjazdu. Wnioski — 

zobaczcie sami… 

  

Znaki szczególne 
Maciek chce przenieść 

piętrowe autobusy do 

Polski – i czyste parki     

– oraz wszechobecne 

kamery, które mogłyby 

znacznie zmniejszyć licz-

bę popełnianych prze-

stępstw – dodaje.        

Autobusy bym może 

przeniosła, ale pod wa-

runkiem, że będą miały 

drzwi po właściwej stro-

nie! Heh – bo to było 

dość niebezpieczne. Za każdym razem, gdy parkowaliśmy gdzieś w centrum Londynu          

(a uliczki tam bardzo wąskie) nauczyciele starali się stanąć z rozłożonymi ramionami w dłu-

gim rzędzie, tak by zasłonić plecami ruch na ulicy i wyprowadzić nas gęsiego na chodnik. 

Wysiadaliście przecież na środek jezdni! - komentuje opiekunka. Mimo wszystko ruch lewo-

stronny – bo to najbardziej na początku przeszkadzało – raczej nie sprawiał po jakimś czasie 

problemów –  nie siedziałam w autokarze przy oknie i nie zwracałam na to uwagi - mówi 

Olka. Jej zdaniem (i słusznie) krany były bardziej dziwne - nie mogłam odkręcić letniej wo-

dy, jedynie gorącą  lub lodowatą. Ba! Paulina mówi, że dwa krany były (nawet) irytujące. 

No tak. To w Anglii jest specyficzne. W łazienkach są malutkie umywalki, a po ich lewej      

i prawej stronie dwa krany – jeden z zimną, drugi z ciepłą wodą – oni nalewają sobie wody 

do zlewu i w niej dopiero – takiej zmieszanej – myją dłonie. Pani Jadzia, nasza rewelacyjna 

kucharka, która często bywa w różnych krajach jako członek personelu na wycieczkach edu-

kacyjnych, trochę już zna Anglików. Ale w prysznicu – spryciarze – zamontowali sobie już 

jeden kran – śmieje się. Oni bardzo dbają o swoją inność. Chcą się wyróżniać na tle Europy.  

Westminster 

Westminster 
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Charakterystyczne budki telefoniczne, 

piętrowe autobusy (zupełnie niefunk-

cjonalne wg naszego kierowcy) i spe-

cjalnie produkowane odmienne tak-

sówki, które też mają swój urok. Nie-

które są ciekawie pomalowane. Jedna 

miała np. na drzwiach tytuł kultowego 

filmu Dirty Dancing na ślicznym ró-

żowym tle. Te rzeczy znajdują się na 

każdej pocztówce z Londynu, ich mi-

niaturki zapełniają półki sklepów        

z pamiątkami, których pełno na każ-
dym rogu ulicy. Chyba każdy z nas 

przywiózł sobie magnesik w kształcie 

czerwonej budki albo cukierki            

w puszce w kształcie autobusu.          

To taka wizytówka Londynu.  

 

Wrażenia i obserwacje 
Mimo tych wszystkich „inności” nie 

było większych problemów z zaakli-

matyzowaniem się, tak przynajmniej 

mówi Ola. To była fajna przygoda. 

Dało się wytrzymać brak polskiego 

świeżego, chrupiącego chleba.            

W Anglii był gumowy, niesmaczny,     tak twierdzi nie tylko Pa-

weł - wszyscy mieliśmy podobne tęsknoty;-). Najgorsza jednak – zdecydowanie – była podróż. 
Trwała aż 24 godziny. Mieliśmy mało przystanków w trasie, ponieważ kierowcy chcieli jak 

najszybciej dojechać. Ale to nie jedyna uciążliwość – wiele zależało od towarzysza podróży 

siedzącego obok. Maciek skarżył się na swojego kompana, który  zdejmował buty i potem sia-

dał po turecku… i było czuć jego nogi, nie mówiąc już o jego ciągłym wierceniu się i śmiece-

niu. No tak. Rzecz ludzka. Tyle 

godzin w tłoku bez prysznica. 

Trzeba być człowiekiem. Mimo 

wszystko dało się jechać, mówią 
zgodnie uczestnicy. Zresztą było 

warto    się trochę pomęczyć. 
Myślę, że stolica Anglii jest naj-

piękniejszym miejscem, w którym 

dotychczas byłam. Głos Kingi nie 

jest odosobniony. Paweł zadekla-

rował, że po liceum będzie chciał 

tam jeszcze wrócić. 
 

 Gdzieś w Londynie…:) 

Przed wejściem  

do Natural History Musem 

Gdzieś w Londynie…:) 

Przed wejściem  

do Natural History Musem 
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Co tak bardzo przykuło 

naszą uwagę? Czystość 
miasta, aczkolwiek nie 

przesadna. W miejscach 

ważnych, tych najczęściej 

odwiedzanych przez tury-

stów, jest rzeczywiście 

czysto. Ale jak się dokład-

niej przyjrzeć, to w węż-
szych, biedniejszych         

i mniej uczęszczanych 

uliczkach już nie jest tak 

kolorowo. Dużo śmieci 

pojawia się na poboczach 

ulic prowadzących do 

Londynu.               

Wrażenie czystości daje zapewne niezliczo-

na ilość parków. Przewodniczka, która cza-

sem opowiadała nam troszkę o Londynie, 

mówiła, że miasto z tego właśnie słynie. 

Mieliśmy okazję przebiec (dosłownie) przez 

jeden taki wielki park — St. James Park 

przy Bakingham Palace. W pierwszym dniu 

urządzono nam taki właśnie mały maraton. 

Przeszliśmy dobrych kilka kilometrów. 

Wtedy też (ale tylko wtedy) była jeszcze 

cudowna słoneczna pogoda. Potem już cią-
gle padało. Jak to        w Londynie. Zmęcze-

ni całodobową podróżą i lataniną po mieście mogliśmy jednak wreszcie przyjrzeć się dokład-

nie miastu. Kolejną rzeczą, jaka zwracała tam uwagę, była zupełnie inna architektura. Niskie 

domki, dosyć ciasne uliczki, przez które czasami ciężko się było przedostać autokarem, ich 

żywe kolory i drzwi całkiem inne niż w Polsce. Paulinie właśnie to utkwiło w pamięci. Poza 

tym jest wiele starych ka-

mienic. Nie były zniszczo-

ne w trakcie działań wo-

jennych. Charakterystycz-

ne też, że te domki są zaw-

sze bardzo wąskie (klatka 

obok klatki) i dość wyso-

kie. Bo każda rodzina za-

mieszkuje taki wąski dwu-

piętrowy dom. Wewnątrz 

schody są bardzo strome a 

korytarze kręte. Anglicy 

wykorzystują każdy    ele-

Słynne uliczki w Londynie 
Na plaży w Margate, mieszkaliśmy tuż nad nią:-) 

Fontanna z pomnikiem 

Erosa na Picadilly   

Cirrus –w rozrywkowej 

dzielnicy West End, 

miejsce spotkań       
Londyńczyków 

Koszary Gwardii Konnej 

Koszary Gwardii Konnej 

Na plaży w Margate, mieszkaliśmy 

tuż nad nią:-) 
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Ale o celu wycieczki... 
Najistotniejszą jednak sprawą była nauka języ-

ka. Codziennie wieczorem odbywały się zaję-
cia prowadzone przez opiekunki z Europej-

skiego Centrum Młodzieży, gdzie trzeba było 

rozliczyć się z zadań wykonywanych grupowo 

w trakcie zwiedzania. Na podział grup ludzie 

nie narzekali, mieli tu sporą swobodę. Poza 

tym efekt pracy był zadowalający: przynajm-

niej się nie boję używać angielskiego po tym 

wyjeździe:) mówi uczeń klasy 2 a. Zadania 

językowe na mieście były chyba najciekawszą 
sprawą. Należało, używając angielskiego – lub 

migowego;-) – dowiedzieć się różnych rzeczy 

o Londynie i jego mieszkańcach. Czasem do 

ułożenia był jadłospis serwowany w jakiejś 
restauracji, innym razem chodziło o znalezie-

nie jakiegoś angielskiego słowa gwarowego, 

musieliśmy więc pytać ludzi, czy wiedzą, jak 

dane słowo się kiedyś wymawiało, albo jak 

dana rzecz była niegdyś nazywana. Niektórym 

zadania sprawiały wielką frajdę. Pod wzglę-
dem nauki języka najfajniejsza była chyba 

angielska szkoła, którą zwiedzaliśmy. Można 

było poznać ich system nauczania i wziąć 

udział w lekcjach prowadzonych przez nich        

i samemu częściowo poprowadzić. Po przyjeź-
dzie podzielono nas na małe grupy, każda po-

szła do innej klasy, a tam staliśmy się 
„nauczycielami”, bo musieliśmy nauczyć an-

gielską młodzież różnych rzeczy o Polsce – 

oczywiście w ich języku;-). 

 

Fot. 1, 3, 4. Maksymilian i Krystian, 

Marta, Patrycja, Karolina i Agnieszka 

— dziewczyny z koła, potem Kinga, 

Ola, Paweł, Jola, Monika i Mateusz 

walczący z zadaniami językowymi          

w China Town.    

Fot. 2. Wojtek i Jaro na Oxford Street.  

Fot. 1 

Fot. 2 

Fot. 3 Fot. 4 

Fot. 1 

Fot. 2 

Fot. 3 
Fot. 4 
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Materiał zebrała                        

Adrianna Smoczyńska, pomoc     

w opracowaniu prof. S. Sudnicka 

Znajomość mowy kraju, do którego się jedzie, jest 

naprawdę cenna. Świadczą o tym drobne wpadki, któ-

rych oczywiście było mnóstwo. Kinga opowiada np. o 

swojej rozmowie w Primarku. Ekspedientka chciała 

zrozumieć, co mówię. Ja zapominając, że powinnam 

zwracać się do niej po angielsku, wciąż powtarzałam 

swój problem po polsku. Zdziwiona ekspedienta pa-

trzyła na mnie, jakbym przybyła z innej planety… ale 

wstyd!:) 

Mimo miłych wspomnień ze szkoły angielskiej,     

nie chcielibyśmy jednak naśladować tamtejszego 

systemu nauczania — chociaż mundurki – zwłasz-

cza dziewczyn – bardzo niektórym się podobały;-). 

Tamtejszy system oceniania uważam za nieodpo-

wiedni, bo ujemnie wpływa na rozwój psychologicz-

ny uczniów. Dlatego w żadnym wypadku nie chciał-

bym uczęszczać do żadnej z tamtych szkół – mówi 

Krystian. Tam nie ma niedostatecznych ocen, wszy-

scy zawsze zdają, ewentualnie nadrabiają jakieś za-

ległe kursy. Hm… To miło myśleć, że przynajmniej 

w szkolnictwie jesteśmy o 

niebo   lepsi;-) 

 

I chociaż na samym początku 

ludzie        w Anglii wydali 

się Maćkowi grubi          i 

brzydcy, warunki    w hoste-

lach czasem budziły zastrze-

żenia, a angielski system 

nauczania nie do końca 

wszystkich zadowolił, warto 

było znieść trudy podróży. 

Bo głaskanie Kamienia z 

Rosetty, odpoczynek przy 

Krześle van Gogh’a, smak melonów z 

Portobello i szalone zakupy w Primarku 

nie zdarzają się na co dzień:-) 

Fot. 1 

Fot. 2 

Fot. 3 

Fot. 2 i 3. Lekcja 

wf-u  w angiel-

skiej szkole, do-

minuje I b.  

Fot 1. Pożegnalne     

zdjęcie z angiel-

skimi      kolega-

mi.  

Fot 4. Obok Ka-

mienia   z Rosetty 

w British Museum 

Fot. 4 

Fot. 1 

Fot. 2 

Fot. 3 

Fot. 4 
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        Mark Medoff, pisząc scenariusz do Dzieci Mniejszego 

Boga, myślał o głuchoniemej odtwórczyni głównej roli.  

Spektakl był jednak wystawiany z udziałem aktorów sły-

szących. Dopiero Maria Ciunelis, będąca jedną z odtwór-

czyń postaci Sary, powróciła do idei, jaka przyświecała 

autorowi. Tym razem, biorąc na siebie ciężar reżyserii,       

w głównej roli obsadziła Monikę Majer. W obsadzie zna-

lazł się także Michał Łach, grający postać Orina, również 

niesłyszący. Spektakl obejrzeliśmy niedawno w Forcie 

Sokolnickiego. Wybrały się tam wszystkie klasy humani-

styczne. 

        Główna oś zdarzeń jest zrozumiała i racjonalna.      

Poznajemy nauczyciela (Tomasz Kozłowicz) w szkole dla 

niesłyszących. Odnajduje się on w kontaktach z uczniami, 

zmniejszając naturalnie powstały dystans i nieustannie 

żartując. Jego sprawdzona metoda przestaje działać, kiedy przełożony (tu Jacek Kawalec) przyprowa-

dza Sarę, która pozostaje niewzruszona na powtarzające się próby przedarcia się przez wybudowane 

przez nią „mury”. Gdy nauczyciel myśli, że zburzył je, ona buduje kolejne, jeszcze trwalsze. W mię-

dzyczasie jej przyjaciel Orin planuje rewolucję, która ma zmienić traktowanie głuchoniemych jak nie-

pełnosprawnych i niezdolnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

         Zastąpienie profesjonalnych aktorów, niesłyszącymi naturszczykami wprowadziło pozytywne, 

jak i negatywne zmiany w spektaklu. Nie ulega wątpliwości, że podniosło to emocjonalny wydźwięk 

przedstawienia. Widz, mając do czynienia z autentycznym kalectwem i widząc zmagania aktorów z ich 

ograniczeniami, ma okazję do zmierzenia się z własnymi przekonaniami i stereotypami, czując ich 

wewnętrzny spokój i mogąc uczestniczyć w specjalnym także dla nich przedstawieniu. Ich emocje są 

żywe, a porozumienie się z innymi aktorami za pomocą języka migowego stawia nas – widzów – jakby 

obok niedostępnego świata ciszy. 

Niestety ten sam aspekt uniemożliwia zrozumienie jednego z odtwórcy kluczowej roli – Michała Ła-

cha. Oczywistym jest, że jako osoba niesłysząca jego możliwości w prawidłowym wysławianiu się są 

bardzo ograniczone, ale niestety nie zmienia to bariery, która powstaje poprzez nierozumienie jego 

kwestii.  
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Z początku, kiedy akcja przedstawienia dzieje się w szkole dla głuchoniemych, mówi wyraźnie i jest 

komunikatywny. Jednak wraz z rozwojem wydarzeń, kwestie Orina stają się chaotyczne i niezrozumiałe. 

Tym bardziej razi to widza, który zdaje sobie sprawę, że dana postać posiada umiejętność porozumiewa-

nia się i nie korzysta z tego. Zamierzone? Bariera wydaje się bowiem niemal namacalna dla odbiorcy. 

Nie można zapomnieć, że w sztuce występują także profesjonalni aktorzy. Najważniejszą rolę odtwarza 

Tomasz Kozłowicz, czyli nauczyciel Sary, a później także partner życiowy. Jest on na scenie swoistym 

tłumaczem języka migowego, czyli tego, którym przez całą sztukę posługuje się Monika Majer. Odgry-

wa rolę łącznika pomiędzy światem ciszy i dźwięków. Jest naturalny i bardzo ekspresyjny, ale nie można 

wyzbyć się momentami wrażenia, że niektóre dialogi odgrywa na pamięć, nie uczestnicząc w rozmowie 

z Sarą, tylko zwyczajnie, wiedząc, co powiedziała, wypowiada swoją kwestię. Takie wrażenie psuje 

kreowaną przez nich bliskość i intymność. Nie uwiarygodnia prezentowanego przez nich związku,          

w czym nie pomaga nieprofesjonalne aktorstwo Majer. 

        Omawiając Dzieci mniejszego Boga nie 

można nie zwrócić uwagi na niektóre niewy-

korzystane momenty w fabule. Niechęć Sary 

do poznania języka, który umożliwi jej ko-

munikację ze słyszącymi, jest wyjaśniona 

pobieżnie. Nie poruszono kwestii jej dzieciń-

stwa, które zazwyczaj skrywa przyczynę 

późniejszych zachowań. Wątek innej uczen-

nicy, która zakochuje się w nauczycielu, jest 

jakby stworzony tylko w celu uzasadnienia 

kilku wybuchów złości ze strony Sary, a jego 

pociągnięcie  mało satysfakcjonujące. 

        Pomimo kilku omówionych nieprawi-

dłowości spektakl jest doskonałym ekspery-

mentem, dzięki któremu widzowie mogą 

chociaż na chwilę zanurzyć się w nieznanym 

i niezrozumiałym świecie głuchoniemych. 

Poznać historię, która wymyka się podzia-

łom. Uczestniczyć w nowatorskim projekcie. 

Pozwala nam zajrzeć tam, gdzie cisza jest 

jedynym dźwiękiem.  

Ewa Struniawska, kl. I G 
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Moja przyszłość Moja przyszłość Moja przyszłość Moja przyszłość ––––    moje studia…moje studia…moje studia…moje studia…    

 

Studium kształcenia podstawowego 
 

W ubiegłym roku takie studium powstało na jednej z 

uczelni we Wrocławiu. Sam możesz zaproponować plan 

studiów już od pierwszego semestru. Studiowanie rozpo-

czyna się od zajęć ogólnych, czyli przedmiotów jakie 

znasz z liceum          i wcześniejszych szkół. Po pewnym 

czasie dobierane są przedmioty, które Cię interesują. 
Mianowicie wybierasz kursy kierunkowe, które pomogą 
Ci dostać się na wybrany wydział i kierunek. Jeżeli do-

brze Ci pójdzie zrealizowanie dwóch semestrów na stu-

dium, to masz możliwość zostania przyjętym na drugi 

rok wybranych studiów. 

 

 

 

 

Studia niestacjonarne (tzw. płatne) 
 

Dowiedz się, czy uczelnia, na którą nie zostałeś przyjęty, umożliwia studiowanie w trybie 

niestacjonarnym i czy po pierwszym roku miałbyś możliwość przeniesienia się na studia 

stacjonarne. 

 

Ponowna matura? 
 

Tak, jest to możliwe. Wyniki jakie uzyskałeś z egzaminu dojrzałości, nie są niezmienne. 

Możesz ponownie zdać maturę, ale pamiętaj, by wstępną deklarację o chęć przystąpienia do 

egzaminu złożyć do końca września, a jeśli chcesz zdawać maturę w tej samej szkole, to na 

złożenie ostatecznej deklaracji masz czas do 7 lutego. 

 

Szkoły policealne 
 

Jest ich ponad 3,5 tys.! Mają one bardzo zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Oprócz nauki 

możesz pogłębiać w nich swoje hobby, zainteresowania, pasje. Jest to również przygotowa-

nie do wykonywania drugiego zawodu. 
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Fundusze na naukę 
 

Jeśli nie stać Cię na opłacenie studiów niestacjonarnych, 

to rozejrzyj się za pracą. W przyszłości Twój pracodaw-

ca doceni w CV Twój staż. 
 

 

Stypendium 
 

Prywatne uczelnie oferują dość często rozbudowany 

system stypendialny, który zmniejszy liczbę Twoich płatności za studia. Za darmo możesz 

także uczyć się po uzyskaniu odpowiedniej średniej z ocen. 

 

 

Wymarzona uczelnia, inny kierunek?  
 

Warto zaryzykować i wybrać inny kierunek, który również odpowiada Ci, a po pierwszym 

roku będziesz miał możliwość przeniesienia się na inny kierunek. 

 

 

Może inne miasto? 
 

Jeżeli nie udało Ci się dostać 
na wybrany kierunek na 

uczelnię w Twoim miejscu 

zamieszkania, to pamiętaj, że 

na mieście rodzinnym świat 

się nie kończy:-) 

Warto poszukać na innych 

uczelniach, bo czy dobrym 

wyjściem jest nudzić się         
w domu albo czekać z założo-

nymi rękami na cud? A nauka 

przymusowa na nieodpowia-

dającym nam kierunku też nie 

jest satysfakcjonującym wyj-

ściem z sytuacji… 

Nim się poddasz myśli, że wolny rok, to dobry pomysł na odpoczynek i rozmyślanie nad 

swoim życiem co dalej począć, zastanów się, czy nie warto myśli o przyszłości połączyć      
z pożytecznym i owocującym w przyszłości zajęciem? 

 

 

Powodzenia w  dokonywaniu wyborów ;-) 
 

 
Źródło fot. Internet 

 

Inga Nowak kl. I G 
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barw. Dlatego płyty DVD dla obu 

tych systemów są oznaczone jako 

PAL. 

 Zasadnicze problemy poja-

wiają się na przykład gdy chcemy 

zaprezentować materiał ze Stanów 

(NTSC) w Europie (PAL/SECAM) lub 

odwrotnie. Konieczna jest wtedy kon-

wersja materiału wideo do formatu,     

w którym chcemy go zaprezentować. 
Dzięki niej będzie można zobaczyć film 

nagrany w NTSC na europejskich od-

biornikach. Należy jednak liczyć się     
z tym, że obraz będzie gorszej jakości. 

Niższa rozdzielczość wyjściowego ma-

teriału interpolowana do rozdzielczości 

PAL sprawi, że obraz będzie mniej 

ostry (problem nie istnieje w odwrot-

nym przypadku, kiedy kodujemy film    

z PAL na NTSC), zaś różnica między 

prędkością wyświetlania – charaktery-

styczne, choć bardzo subtelne, smuże-

nie. 

 

Kino i telewizja to niewątpliwe 

wynalazki XX wieku, które zre-

wolucjonizowały świat. Ich roz-

wój technologiczny z czasem 

wywołał jednak pewne niepożą-
dane skutki. Mówię tu o istnieniu 

trzech systemów telewizyjnych oraz koniecz-

ności konwersji filmów z kina do TV. 

 Są trzy systemy telewizji kolorowej: 

NTSC, PAL oraz SECAM. NTSC (ang. 

National Television System Commitee), 

opracowany w Stanach Zjednoczonych         

w 1954 roku, jest stosowany w USA, Kana-

dzie i Japonii. PAL (ang. Phase Alternative 

of Line), modyfikacja NTSC stosowana 

praktycznie w całej Europie, powstała           

w Niemczech w 1962 roku. Natomiast SE-

CAM (fr. Séquentiel à Mémoire), francuska 

alternatywa dla PAL – w latach 1959-63,         

poza Francją stosują ją kraje WNP (między 

innymi Rosja). 

 Taka sytuacja jest wynikiem tego, że 

NTSC nie przyjął się w Europie. Jakby tego 

było mało, wszystkie systemy TV na świecie 

nie są ze sobą kompatybilne. Parametry obra-

zu NTSC są następujące: 

rozdzielczość – 720x480 (4:3 – 640x480) 

(16:9 – 853x480) 

prędkość – 29,97 fps (czasem podaje się 
przybliżoną wartość 30 fps, lecz jest to mylą-
ce) 

częstotliwość – 60 Hz 

PAL i SECAM: 

rozdzielczość – 720x576 (4:3 – 768x576) 

(16:9 – 1024x576) 

prędkość – 25 fps 

częstotliwość – 50 Hz 

Różnica między systemami PAL i SECAM 

polega jedynie na odmiennym kodowaniu 
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Problemy pojawiają się też w przypadku 

dystrybucji filmów kinowych na DVD 

(wcześniej VHS). Obraz kinowy jest reje-

strowany z prędkością 24 fps i żaden telewi-

zor nie wyświetli tak obrazu. Dokonując 

konwersji na NTSC stosuję się technikę 
telecine zwaną także 3:2 pulldown. Naj-

pierw film zostaje spowolniony do prędko-

ści 23,976 fps (to konieczne, aby zachować 
poprawną synchronizację obrazu) po czym 

klatki są odpowiednio wymnożone aby uzy-

skać pożądaną wartość 29,97 fps i płynny 

obraz w telewizorze. W wypadku konwersji 

na PAL/SECAM jest inaczej. Film jest po 

prostu przyspieszany o 4%. Niestety, meto-

da ta ma drażniącą wadę. Barwa dźwięku 

jest wyższa niż w oryginale, co jest odczu-

walne przy muzyce. Gdyby można było 

porównać bezpośrednio film kinowy z jego 

wersją na PAL DVD, różnica ta byłaby wy-

raźnie słyszalna. Dlatego czasem, choć nie 

zawsze i nie we wszystkich wersjach języ-

kowych, stosuje się korekcję barwy dźwię-
ku. Jeszcze dalej idzie się stosując 2:2 pull-

down, co eliminuje konieczność przyspie-

szania filmu. Takie rozwiązanie jest jednak 

stosowane rzadko i głównie w produkcjach 

muzycznych, gdzie istotne jest właściwe 

tempo i tonacja muzyki. Na ogół nie zdarza 

się, aby płyty DVD w NTSC były sprzeda-

wane w Europie. Wyjątkami są niektóre 

zapisy z koncertów, np. koncert Jeana Mi-

cheala Jarre'a – Solidarność Live, który  

mimo iż zarejestrowano go w Polsce, 

(PAL) i był u nas transmitowany przez 

TVP 1, na całym świecie był on dostępny 

tylko w NTSC. Być może jest tak dlatego, 

że obecnie telewizory i odtwarzacze DVD 

są z reguły wielosystemowe i konwersja 

takiego typu materiałów nie ma sensu. 

 Na horyzoncie pojawiła się telewi-

zja XXI wieku o nazwie High Definition. 

Ten rodzaj telewizji pokazuje obraz        

w wysokiej rozdzielczości. System HD 

ma kilka parametrów: 

720p – rozdzielczość 1280x720 bez prze-

plotu przy 59,94 fps (USA i Japonia) i 50 

fps (Europa) 

720i – rozdzielczość 1280x720 z przeplo-

tem przy 29,97/25 fps 

1080i – rozdzielczość 1920x1080 z prze-

plotem przy 29,97/25 fps 

1080p – rozdzielczość 1920x1080 bez 

przeplotu przy 59,94/50 fps (tylko filmy 

na płytach) 

1080/24p – 1920x1080 przy 24 fps 

(kinowa jakość obrazu). 

Ostatnia wartość jest dostępna w przypad-

ku specjalnych płyt z odpowiednim ozna-

czeniem. Potrzebny jest też telewizor do 

odbioru 24 fps. 

Mam nadzieję, że się Wam podobała 

przygoda z telewizją. 
 
Źródło fot. Internet. 

 

Bartek Jakubowski 
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Artykuł dedykowany  

Jedynej, Wyjątkowej! 

 

Nie, nie, NIE !!! Koniec! Muszę podciągnąć oceny. Zostało mi mało czasu. Najwyżej za-

cznę od nowego roku. Powiedział na złość ojcu, na złość samemu sobie. Nie chciał czuć 
tej ogromnej presji ciążącej na nim za każdym razem, kiedy opuścił trening, bądź popełnił 

jakiś głupi, ośmieszający go błąd. To była ważna,  jednak zbyt pochopnie podjęta decyzja. 

Zrobił to pod wpływem impulsu. Miał dość kłótni. Jednak w głębi duszy wiedział, że roz-

staje się ze swą ogromną pasją. Pasją, której poświęcił wiele miesięcy ciężkiej, mozolnej 

pracy. Czuł, że rozstaje się z czymś, co było dla niego bardzo ważne — tak było, bo jego 

dotychczasowe życie miało ulec znaczącej zmianie. Koniec z treningami, koniec z turnie-

jami, które tak bardzo lubił, koniec z życiem, które było trudne, wymagające, jednak peł-

ne emocji, dające ogromną satysfakcję. Wiedział, że zamieni je na zwykłą, szarą egzysten-

cję. Jednak pocieszał się, że nie zapomni o tym wszystkim i już nie jako zawodowiec, a 

tylko jako amator, grał dalej... 

 

 Od tamtego momentu minęły dwa lata. W jego życiu nastąpiło wiele przemian —

zmienił szkołę, poznał nowych ludzi… dwa lata, to zbyt wiele rzeczy w życiu dorastające-

go chłopaka, aby można było je tu szczegółowo opisać.  Pomimo problemów, które do-

szły przez ten czas, nie zapomniał o swoich dawnych zainteresowaniach. Traktował je 

jako czystą rozrywkę. Tak… jako rozrywkę… TYLKO jako rozrywkę. Coś co kiedyś 
wypełniało mu całe dnie, coś co robił z przyjemnością, coś co dawało mu satysfakcję, 
stało się zwykłą rozrywką. Jego rówieśnicy w klasie mieli różne zainteresowania. Uczęsz-

czali na zajęcia pozalekcyjne, uprawiali różne sporty, mieli własne pasje. On pod tym 

względem czuł się wypalony, owszem, miał swoje zainteresowania, ale nie traktował ich 

tak jak swojej gry. Można było powiedzieć, że była to jego gra, ponieważ żaden ze znajo-

mych nie miał o niej bladego pojęcia albo nie wykazywał zainteresowania tematem. Lu-

dzi, których poznał przez te dwa lata, było wielu, ale na każdym większe lub mniejsze 

wrażenie robiły jego opowieści. Opowieści a raczej wspomnienia. Za każdym razem, gdy 

opowiadał jakąś anegdotę lub zdarzenie związane z jego byłą pasją, czuł mały dreszczyk 

emocji, który towarzyszył danej sytuacji. Był… nadal jest sentymentalny, ale życie wspo-

mnieniami nie jest najlepszym rozwiązaniem dla młodego człowieka. Chciał to zmienić, 
ale same chęci nie wystarczyły do powrotu. Nie wystarczyły aż do momentu… 
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 …Momentu, w którym poznał dziewczynę. Nie można o niej pisać, ponieważ nie ma 

takich słów. Dziewczyna kochana, wspaniała, fantastyczna, cudowna… te i inne określenia nie 

oddają nawet w najmniejszym stopniu tego, jaka jest. Wywiera na niego ogromny wpływ — 

oczywiście dobry. Są ze sobą szczęśliwi, każdą wolną chwilę spędzają razem. Każdego dnia 

poznają się coraz lepiej. Każde  z nich wie o swoich zainteresowaniach, ale ona zadała mu 

ostatnio pytanie. Pytanie, które wydawało się być proste, rzucone w luźnej rozmowie. Pytanie 

można powiedzieć, które jest kluczowe dla jego przyszłości. Pytanie, które brzmiało: „Czemu 

już nie grasz w szachy?”. Nie potrafił znaleźć sensownej odpowiedzi. Mógł sobie w różny spo-

sób tłumaczyć przez cały ten czas swoją decyzję… swój błąd. Jednak teraz… To było zbyt cięż-
kie do wytłumaczenia, do udzielenia odpowiedzi na — wydaje się banalne pytanie — „Czemu 

już nie grasz w szachy?”. Czemu nie zajmujesz się czymś, co było dla ciebie tak ważne, co tak 

lubiłeś? 

 

 Dzięki temu pytaniu odrodziła się nadzieja na powrót do wielkiej gry. Już nie jako roz-

rywka przy niedzielnym obiedzie, ale jako zawodowstwo, jakie cały czas wspominał. Gra na 

wielkiej sali wielkiego turnieju. On, szachownica, przeciwnik i mnóstwo emocji. 

 Możliwe, że gdyby to pytanie zadała inna, przypadkowa osoba, dalej by żył wspomnie-

niami. A to była to Ona, ta, która jest dla niego najważniejsza. Zdecydował się powrócić do 

swojej pasji, bo wie, że nie będzie to samotny powrót. Wie, że tak jak zawsze, może liczyć na 

wsparcie tej Jedynej, Wyjątkowej… 

 

 

Z pamiętnika... 
 

        Ostatnia część 

,,Niech się rzeka nie kojarzy z rzeką łez…  

Niech się miłość nie kojarzy z pożegnaniem…”  
– ostatnie zdanie z pamiętnika Krystyny Pawlikowskiej. 

 

 Krysia starała się cieszyć każdą najkrótszą chwilą, którą spędzała razem z Markiem. 
Cały czas się bała, że przyjdzie ktoś, kto będzie chciał odebrać im miłość… Tego by nie zniosła, 
dlatego spotykała się z ukochanym w każdej wolnej chwili. Może wyda Wam się to całkiem 
dziwne… ale nie mieli przed sobą tajemnic. Nie było tematu, którego by nie poruszyli w swoich 
długich rozważaniach na temat życia. Czyż to nie piękne? Czy właśnie nie o tym marzy każda 
nastolatka? By móc podzielić się z kimś swoimi tajemnicami skrywanymi przed całym światem?
… Nagle można  wydusić z siebie wszystkie swoje słabości, dziwne wydarzenia i te największe 
pragnienia, o których zwykle się nie mówi, prawda? 

Mateusz Lewandowski kl. I G 
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Niestety ich radość nie mogła trwać wiecznie. Dlaczego? Otóż, wszystko ma swój koniec 
i początek. Jak dobrze wiemy (z ludzkiego doświadczenia), nie może być cały czas kolorowo, cza-
sami wkradają się do naszego życia różne odcienie szarości… Nic na to nie poradzimy. Cierpienie 
ma nas wzmacniać i budować w nas siłę, która ma nas chronić przed kolejnymi przeciwnościami 
losu… Jednak to tylko słowa… Zatem, jak jest w rzeczywistości? Milion razy gorzej, zapomina-
my o sile i załamujemy się w jednej chwili. Jeśli ma to charakter miłosny… - jest tragicznie. 

To, co spotkało Krysię i Marka, było na pewno pięknym przeżyciem, o którym nie można 
zapomnieć w ciągu roku, trzech czy nawet dziesięciu lat… Takie chwile pamięta się przez całe 
życie i może dlatego przysparza to tyle cierpienia… 
Nikt nie wiedział o ich tajemnych spotkaniach i uczuciach, jakimi się darzą. Ba! Nawet rodzice 
Krysi nie mieli pojęcia, gdzie ich córka spędza czas i  w czyim towarzystwie. Może to i lepiej? 
Może wcale nie chcieli wiedzieć?! Jakież to było przykre dla młodej dziewczyny, która kłębiła 
wszystkie uczucia i myśli w swoim sercu? Czy nie byłoby łatwiej porozmawiać z kimś o swoich 
problemach, rozterkach i pragnieniach? Jednak czy pytali? Nie… Jak mogli być tak okrutnie obo-
jętni na wszystko, co dotyczyło ich dziecka?! 

Kiedy widzieli się po raz ostatni, nie mając przecież o tym pojęcia… jak zawsze space-
rując, planowali swoją przyszłość… wspólną przyszłość. Wiedzieli, że muszą jeszcze poczekać, 
ale nie martwiła ich ta perspektywa. Śmiali się ze swoich marzeń o domku w górach, wycieczkach 
dookoła świata i wielu, wielu innych. 
-Marku, powiedz mi, co byś zrobił gdyby nagle mnie zabrakło? 
-Dlaczego mówisz takie rzeczy? Coś się stało? -spytał zdumiony 
-Nic… -odparła smutno Krysia- Po prostu czasem myślę o tym, jak mi z Tobą dobrze i nie chciała-
bym Cię nigdy stracić… Zastanawiam się, co by było, gdybyś nagle zniknął z mojego życia, albo… 
w ogóle się w nim nie pojawił. Masz czasem takie myśli? 
-Oczywiście kochanie, że czasami nachodzą mnie takie myśli, ale tak jest zawsze. Wolałbym nie 
rozmawiać o takich rzeczach, chciałbym cieszyć się każdą chwilą spędzoną z Tobą. Nie potrzebne 
jest ciągłe zamartwianie, bo nigdy nie bylibyśmy szczęśliwi, nie uważasz? 
Marek uważnie popatrzył na Krysię. Zastanawiał się, dlaczego akurat teraz pyta o takie sprawy, 
a przede wszystkim dlaczego jest tak bardzo zagubiona i tak jakby przestraszona… Jego rozmy-
ślania przerwał cichutki głos… 
-Pewnie masz rację… tak tylko pytam. 
-Nie martw się już skarbie… Ktoś kiedyś powiedział mi bardzo mądre zdanie, chcesz posłuchać?- 
nie czekając na odpowiedź, nachylił się tak, aby szepnąć cichutko jej na ucho - Bo widzisz kocha-
nie… „Miłość potrafi znaleźć drogę tam, gdzie nie ma nawet ścieżki…” 
Marek popatrzył na Krysię i  zobaczył w jej oczach łzy… Wielkimi kroplami spływały jej po 
policzkach, tak po prostu. Bez powodu. Otarł jej oczy, pocałował delikatnie obie powieki, a na-
stępnie mokre policzki od płaczu. 
- Nie płacz. Jestem przy Tobie… 
-Wiem skarbie, wiem... .Dlatego dziękuję Bogu za każdy dzień spędzony z Tobą. 

Długo rozmawiali tego piątkowego wieczoru. Dlaczego tak musiało się to skończyć? 
Być może teraz byliby już małżeństwem, mieli dzieci, psa i ten upragniony dom w górach… Być 
może podróżowaliby po świecie, zwiedzali każdy zakątek świata, pracowali i żyli codzienno-
ścią… Jednak to wciąż tylko „być może”, nie wiemy jak byłoby „na pewno”. Jedno, czego możemy 
być pewni, to że darzyli się niespotykanym uczuciem… Wielką, prawdziwą miłością. Tego wie-
czoru Krysia wróciła do domu, jak zawsze zamyślona i bardzo roztargniona. Nie wiedziała, dla-
czego mama kazała jej wrócić wcześniej.  
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Wykorzystane źródło: http://pl.wikipedia.org.wiki/Taniec 

Praktycznie nie rozmawiała z rodzicami, więc… nic o nich nie wiedziała. 
- Czemu się spóźniłaś?! – zapytała lekko podenerwowana mama. 
- Nie spóźniłam się, przecież jestem punktualnie…- Krysia próbowała się wytłumaczyć. 
- A nie przyszło Ci do głowy, żeby przyjść chociaż dwie minuty wcześniej?! 
-Mamo! Ale umawialiśmy się na ósmą, więc jestem. Po prostu nie wiem w czym problem… 
-Ech! Z tobą zawsze to samo. Jedziemy do kościoła na spowiedź. 
-Nie możemy pojechać w niedzielę? W ogóle o tej porze? 
-Tak i bez dyskusji.!- krzyknęła mama i wyszła z pokoju. 
Pół godziny później jechała na mszę świętą ze swoimi rodzicami. Krysia już nie wróciła. To była 
jej ostatnia podróż… 
  Marek nie wiedział, co się stało i zaczął się bardzo niepokoić. Krysia nie pisała, nie odbie-
rała telefonów, nie było jej w domu… Może coś się stało, może była na niego zła…? Jednak 
zaraz wyrzucał z głowy takie myśli, bo doskonale wiedział, że powiedziałaby mu, o co chodzi… 
Zresztą znał ją tak dobrze i na tyle długo, że wiedział, jak zachowałaby się w takiej chwili… 
Nie pozostawało mu nic innego, jak codziennie pukać do jej drzwi, nasłuchując, czy jest już          
w domu. Na próżno, telefony, sms-y i te czekania pod jej blokiem… Przepadła, tak nagle, bez 
pożegnania, bez żadnej informacji. Nic z tego nie rozumiał, ale był dobrej myśli, przecież zawsze 
mogła mieć jakiś niespodziewany wyjazd, a komórka… przecież mogła się popsuć… Jego wszel-
kie nadzieje rozwiała  sąsiadka Krysi, która wiedziała o tragedii całej rodziny, mieszkającej na-
przeciwko. Kiedy w środę Marek po raz kolejny zapukał do drzwi mieszkania Krysi, wyszła na 
klatkę lekko podenerwowana: 
-Czego pan tu szuka? Sensacji?! Kolejny napalony dziennikarz! Proszę pana, tu zdarzyła się 
prawdziwa tragedia ludzka, a pan ma czelność jeszcze węszyć?! 
-Ale… 
-Co ale, co ale?! Jeszcze pan tu stoi?! Po raz ostatni powtarzam, że nie ma pan czego tutaj szu-
kać! 
-Ja nie jestem żadnym dziennikarzem!!!- krzyknął zdenerwowany Marek. 
Wprawdzie nie wiedział jeszcze, o co chodzi, ale miał zamiar się właśnie dowiedzieć… Za 
wszelką cenę. 
-Ehhh, to przepraszam, w takim razie… Wie pan… po tym strasznym wypadku to różni ludzie 
się tutaj kręcą… Szukają sensacji, jakby serca nie mieli! 
- O jakim wypadku pani mówi? Komuś coś się stało? 
- To pan nie wie? Przecież tak nagłośniona jest ta sprawa i w wiadomościach nawet mówili…   
A kim pan tak w ogóle jest? 
- Bliskim przyjacielem Krysi…- odpowiedział bez zastanowienia - Niech mi pani powie, co się 
dokładnie wydarzyło!- krzyknął zrozpaczony. Być może bał się tego co za chwilę może usły-
szeć… 
-Ojej… Jednak pan nic nie wie… Tragedia się zdarzyła… Jechali całą rodziną do kościoła, chyba 
na mszę wieczorną i na skrzyżowaniu wpadł na nich tir.. chyba  jakiś poślizg był, czy co… 
Dokładnie nie wiem, bo okropnie jest słuchać tak strasznych wiadomości i to jeszcze o ludziach, 
których dobrze znałam i darzyłam sympatią… Wiem jedno… Wszyscy zginęli na miejscu… 
- Boże… A Krysia?! Czy ona też tam była? 
-No przecież powiedziałam panu, że cała rodzina.... Taka fajna dziewczyna… To mówi pan, że 
był jej przyjacielem? 

 


