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Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami, 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych prezentów, 
świąt dających radość i odpoczynek 
oraz nadzieję na Nowy Rok, 
żeby był jeszcze lepszy niż ten, 

co właśnie mija 
życzy 

redakcja Parady 

Boże Narodzenie dookoła świata 
 

Boże Narodzenie to najweselsze i najbardziej za-

skakujące święta. Wszyscy cenią sobie ich specy-

ficzny klimat, który roztacza się na wiele dni 

przed i po 25 grudnia. I chociaż w poszczegól-

nych krajach tradycje i zwyczaje różnią się mię-

dzy sobą, to wszędzie to 

święto obchodzone jest 

uroczyście. 

Jak zatem przeżywa się 

Boże Narodzenie w in-

nych krajach? 

 

W Anglii: 

Anglicy rozpoczynają 

świąteczne przygotowa-

nia już w połowie listo-

pada. Zaczynają od ku-

powania gwiazdkowych 

prezentów dla rodziny 

i znajomych. Główne 

ulice w Londynie – 

Oxford i Regent Street - 

wyglądają w tym okre-

sie najpiękniej, a na Trafalgar Square można spo-

tkać większość mieszkańców miasta, gromadzą-

cych się wokół, postawionej obok pomnika Nel-

sona, olbrzymiej choinki, która od czasów II woj-

ny światowej jest darem Norwegów. Tam też 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
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podczas świąt, wraz z występującymi chórami 

z różnych stron świata, śpiewają kolędy.  

Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świąteczny po-

siłek spożywają w pier-wszy dzień świąt Bożego 

Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony 

indyk, nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa 

oraz tzw. christmas pudding – rodzaj deseru. 

W drugi dzień świąt, zwany dniem pudełek – 

Boxing Day, otwiera się otrzymane prezenty. 

 

W Argentynie: 

Tutaj święta Bożego Narodzenia obchodzone są 

bardzo hucznie. Przy ogromnym stole zastawio-

nym jedzeniem mieszkańcy wraz z rodziną, zna-

jomymi i sąsiadami bawią się i żartują. Najważ-

niejszym daniem jest pieczony prosiak, a dopiero 

o północy zaczyna się konsumowanie słodyczy, 

zabawa i do samego rana trwają tańce. W tych 

harcach uczestniczą również dzieci. Tego dnia nie 

ma zwyczaju obdarowywania się prezentami, jest 

to praktykowane w dniu Trzech Króli – 6 stycz-

nia. 

 

W Australii: 

Ze względu na klimat, święta Bożego Narodzenia 

w Australii spędza się w niecodziennej scenerii. 

W ten najważniejszy dzień mieszkańcy gromadzą 

się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe obrusy, na 

których nie brak niczego. Są tam – podobnie jak 

w innych krajach - pieczone indyki, małe cia-

steczka z bakaliami o wymyślnych kształtach, 

owocowe puddingi i ciasto, przypominające pol-

ski keks. W tym dniu plaże przypominają jeden 

wielki świąteczny stół. Nie brakuje również pre-

zentów, które można znaleźć pod choinką, 

w ogromnej wełnianej skarpecie. Australijczycy 

rozdają  je sobie w domu, po „wielkiej uczcie” na 

plaży. Oprócz tego wysyłają wszystkim znajo-

mym kartki świąteczne, a otrzymane prezentują 

pod choinką. 

 

W Grecji:  

Podobnie jak w pozostałe dni w roku, Grecy wie-

czór wigilijny najchętniej spędzają poza domem, 

spotykając się z przyjaciółmi w barach, klubach 

i restauracjach. Domowa wieczerza wigilijna spo-

żywana jest o bardzo późnej porze. Najważniej-

szym daniem jest faszerowany indyk z pikantnym, 

ryżowo - mięsnym nadzieniem. 

Boże Narodzenie trwa tutaj chyba najdłużej na 

świecie, bo aż 12 dni. I aż dwukrotnie w tym cza-

sie Grecy obdarowują się nawzajem nieprawdo-

podobną liczbą prezentów: w wieczór wigilijny 

i w noc sylwestrową, kiedy to przynosi je kto? ... 

święty Bazyli. 

 

W Hiszpanii: 

W tym kraju bardziej świątecznie niż Boże Naro-

dzenie obchodzi się święto Trzech Króli. Wtedy 

to do miasta zawija statek, który na swym pokła-

dzie przywozi tychże Władców wraz z ich jucz-

nymi wielbłądami. Nawiązując do ich tradycji, 

Hiszpanie podczas tego święta odwiedzają znajo-

mych i rozdają prezenty. Tradycyjnym daniem 

jest keks – ciasto, w którym zapieka się drobne 

niespodzianki, np. monety. Kto na nie trafi, ma 

obowiązek upiec keks za rok. 

Nowy Rok jest witany przez mieszkańców Hisz-

panii zazwyczaj na ulicach miast. O północy, wg 

sylwestrowego zwyczaju tak zwanych „winogro-

nowych wróżb”, należy pomyśleć życzenie i zjeść 

winogrona, które z tej okazji można kupić na 

ulicznych straganach. 

 

W USA: 

Święta w USA trwają tylko jeden dzień – 25 

grudnia. Wigilia i post nie są tam znane, a obcho-

dzony w Polsce drugi dzień świąt Bożego Naro-

dzenia jest normalnym dniem pracy. Cały okres 

przedświąteczny, który zaczyna się w dzień po 

największym święcie Ameryki – Święcie Dzięk-

czynienia (czwarty piątek listopada), jest właści-

wym okresem świąt – to tak jakby święta przed 

świętami. Najbardziej odczuwa się to na ulicach 

miast i w sklepach, gdzie pełno jest sztucznego 

śniegu, św. Mikołajów, sań zaprzężonych w reni-

fery i rozbrzmiewających z głośników kolęd. Lu-

dzi ogarnia szał kupowania gwiazdkowych pre-

zentów – najpierw wykupują, co się da, a po świę-

tach oddają z powrotem. Tradycja nakazuje otwie-

rać prezenty w wieczór Bożego Narodzenia, ale 

już po skromnym śniadaniu, zazwyczaj u dzieci 

zwycięża ciekawość i niespodzianki zostają roz-

pakowane. Oczywiście, obowiązkowo jest choin-
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ka, stroiki na drzwiach i tradycyjny pieczony in-

dyk. 

 

W Szwecji: 

Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się tutaj, 

podobnie jak w Polsce, czyli z pierwszym dniem 

Adwentu - na 4 tygodnie przed Wigilią. Szczegól-

nie uroczyście obchodzi się dzień 13 grudnia – 

tzw. Świętej Łucji. Wczesnym rankiem tego dnia 

wyrusza pochód dzieci - przebierańców. Dziew-

czynki ubierają się w proste, białe, długie sukien-

ki. Niektóre z nich mają na głowie koronę ze 

świeczek, inne srebrny łańcuszek, a w rękach 

trzymają świeczki. Chłopcy przebierają się za 

krasnale i pierniczki lub zakładają długie koszule 

z papierowym, białym rożkiem na głowie, a w 

ręku trzymają gwiazdę. Tradycyjnymi smakoły-

kami są pierniczki i szafranowe bułeczki o róż-

nych kształtach. 

Dzień przed Wigilią rodzina spotyka się wspólnie 

na tzw. „dopp i grytan”, gdzie spożywa specjalnie 

na ten cel upieczony chleb, maczany w podgrza-

nym sosie. 

Podczas Wigilii na tzw. szwedzkim stole znajdują 

się następujące potrawy: śledzie, przyrządzane na 

różne sposoby, wędzony łosoś, węgorz, galaretka 

cielęca, kiełbaski, pasztety, szynka, małe kulki 

z mielonego mięsa, różnego rodzaju kapusty oraz 

mnóstwo słodkości. Wigilia luterańska nie jest 

postna – jedyną postną potrawą jest tzw. lutfisk – 

specjalnie przyrządzona i podana ryba. 

Podobnie jak w innych krajach, po kolacji przy-

chodzi czas na mikołajkowe prezenty, śpiewy 

i tańce wokół choinki. 

 

W Indonezji: 

Boże Narodzenie jest oznaką radości i czegoś 

nowego, lepszego. Wszyscy cieszą się, że będą 

nowe kolędy, tańce i ubrania. Wszystko to po to, 

aby jak najlepiej przywitać dostojnego gościa – 

Jezusa. Jednakże w domu nie ma choinek (w nie-

których rejonach choinki w ogóle nie rosną), za-

stępują je inne drzewka. 

Pod koniec odprawianej wieczorem Pasterki 

wódz, ubrany w tradycyjny strój, z kogutem i al-

koholem palmowym, wita Jezusa w tamtejszym 

języku. Następnie przenosi się Pana Jezusa do 

żłóbka, a po mszy ludzie odwiedzają się nawza-

jem i przekazują sobie „siłę turahmi” – po arabsku 

tzw. znak pokoju Chrystusa. 

W Indiach: 

Wg zwyczaju, zawsze na święta – zarówno chrze-

ścijanie, hindusi, jak i muzułmanie – kupują nowe 

ubranie. Tradycyjnie na ok. 10 dni przed Bożym 

Narodzeniem zaczynają się wielkie przygotowa-

nia świąteczne. Mieszkańcy dekorują ulice, domy 

i kościoły, malując różne wzory na podłogach 

i przed domami. Podczas świąt organizowany jest 

konkurs na szopkę, którą stawia się zazwyczaj 

w widocznym miejscu przed domem. Wszystkie 

eksponaty ogląda i ocenia specjalna parafialna 

komisja. Przed kościołem po uroczystej mszy 

przez całą noc trwają różne loterie, a dzieci, po-

dobnie jak kolędnicy, chodzą od domu do domu, 

prosząc o błogosławieństwo. 

 

Magda Has, Kasia Stanik

Podglądając Indie 
Ciekawy wywiad o kulturze oraz obyczajach w Indiach 

 
W dniu 27 listopada 2009r. przeprowadziłam cie-

kawą rozmowę z naszą koleżanką Alicją Mań-

czak, która opowiedziała mi o swoim przyjacielu 

z Indii. 

- Alicjo, opowiedz nam jak poznałaś swojego 

kolegę? 

- Joemon’a poznałam na pielgrzymce we Francji. 

Był animatorem małej grupy międzynarodowej, 

do której należałam. Tak zaczęła się nasza znajo-

mość. 

- Słyszałam, że interesujesz się kulturą Indii. 

Co takiego cię w nich pociąga?  
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- Interesuję się Indiami już od kilku lat, fascynują 

mnie w nich kolory, smaki, zapachy, muzyka, 

podejście ludzi do wielu spraw. 

- W związku ze zbliżającymi się świętami Boże-

go Narodzenia opowiedz nam, jak spędzają je 

tamtejsi mieszkańcy? 

- Joe jest chrześcijaninem, opowiadał mi, że 

mieszkał w dzielnicy Bombaju, gdzie mieszkało 

również kilku obcokrajowców. Jego rodzina 

w Wigilię odwiedzała tych sąsiadów, aby dowie-

dzieć się, jak w ich krajach obchodzone są święta. 

To było wyjątkowo ciekawe. 

- A co z obrzędami? 

- Zwyczajem w Indiach jest to, że zawsze na świę-

ta – zarówno chrześcijanie, hindusi, jak i muzuł-

manie – kupują nowe ubranie. Tradycyjnie na ok. 

10 dni przed Bożym Narodzeniem zaczynają się 

wielkie przygotowania świąteczne. Mieszkańcy 

dekorują ulice, domy i kościoły, malując różne 

wzory na podłogach i przed domami. Podczas 

świąt organizowany jest konkurs na szopkę, którą 

stawia się zazwyczaj w widocznym miejscu przed 

domem. Wszystkie eksponaty ogląda i ocenia spe-

cjalna parafialna komisja. Przed kościołem po 

uroczystej mszy przez całą noc trwają różne lote-

rie, a dzieci, podobnie jak kolędnicy, chodzą od 

domu do domu, prosząc o błogosławieństwo. 

- Czy to prawda, że z ponadmiliardowej popu-

lacji tylko ok. 3 % stanowią chrześcijanie? 

- Tak. Święta w Indiach u chrześcijan obchodzi 

się podobnie jak w Polsce, jest Wigilia, Pasterka, 

można zobaczyć św. Mikołaja. Potrawy podawane 

podczas wieczerzy wigilijnej różnią się od na-

szych tradycyjnych - spożywa się lokalne ryby, 

dania z sera, dania z warzyw, ryż z rozmaitymi 

sosami. Hindusi śpiewają kolędy w wersji indyj-

skiej. Zamiast choinek dekoruje się bananowce 

lub drzewka mangowe. Zwyczajowo przyozdabia 

się je balonami i światełkami (nie używa się tam 

ozdób typu bombki, cukierki, aniołki). 

- Czy Pasterka w Indiach jest obchodzona tak 

jak w Polsce? 

- Pasterka w Indiach odbywa się w kościołach, do 

których wchodzi się boso. Klimat świąteczny 

podkreśla wystawiona przed kościołem szopka ze 

Świętą Rodziną. Można zobaczyć, jak do żłóbka 

podchodzą kobiety w kolorowych zwiewnych sari, 

również figura Matki Boskiej, zgodnie z tradycją 

hinduską, jest ubrana w sari. 

- Jeśli chodzi o Indie, to mnie osobiście zafa-

scynowało kino bollywood. 

- O tak! Mnie także, muzyka i język są dźwięczne 

oraz melodyjne. Ogólnie to kocham i to są moje 

klimaty. :) 

- Alu, dziękuję ci bardzo za miłą rozmowę. 

- Ja również. 

Rozmawiała KingaWolska 

Szkoła ucząca się 
 

Rok szkolny 2009/2010 rozpoczęli-

śmy jako pierwsza w Słupsku szkoła uho-

norowana tytułem „Szkoły uczącej się”. 

Nadal pracujemy w oparciu o procedury, 

które okazały się skuteczne w minionych 

latach. W tym roku postawiliśmy sobie 

następujący cel: „Szkoła podejmuje dzia-

łania wspierające uczniów w przygo-

towaniu do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe”. 

Do tej pory w ramach zaplanowa-

nych działań przeprowadziliśmy badanie 

stanu początkowego: przeanalizowaliśmy 

wyniki egzaminów potwierdzających kwa-

lifikacje zawodowe w latach ubiegłych, 

przeprowadziliśmy ankietę skierowaną do 

uczniów klas trzecich ZSZ i czwartych 

technikum na temat przygotowania do eg-

zaminów. Zorganizowaliśmy również de-

batę szkolną, która odbyła się 2 grudnia. 

Uczestniczyli w niej dyrektor ZSP nr 4, 

pan mgr inż. Tadeusz Pacholczyk, nauczy-

ciele przedmiotów zawodowych, ucznio-

wie oraz goście z Centrum Kształcenia 

Praktycznego. Uczniowie klas trzecich 

szkoły zawodowej mogli sprawdzić swoją 

wiedzę, pisząc sprawdzian przypominający 

część pisemną egzaminu. 

Realizując przyjęte założenia, za-

mierzamy zorganizować próbny egzamin 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

W formie testu elektronicznego opracowa-

ne zostaną różne wersje arkusza egzamina-
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cyjnego, w oparciu o które prowadzone 

będą zajęcia z uczniami. 

To oczywiście tylko niektóre propo-

zycje działań. Na łamach gazetki „Parada” 

oraz na stronie internetowej „Mechanika” 

będziemy na bieżąco informować o kolej-

nych etapach pracy. Liczymy na miłą 

i owocną współpracę. 

 

Monika Szczepkowska

DZIECI IRENY SENDLEROWEJ 
 

Irena Sendlerowa, z domu Krzyżanowska 

(ur. 15.02.1910r. w Warszawie, zm. 12.05.2008r. 

także w Warszawie ) - polska działaczka społecz-

na, wieloletnia mieszkanka Otwocka. Ojciec Ireny 

Sendlerowej, dr Krzyżanowski, sprowadził się 

z żoną i córką do Otwocka ze względu na słaby 

stan zdrowia dziecka. Tam też Irena Sendlerowa 

dorastała. Jej rodzina cieszyła się wielkim uzna-

niem w mieście, zwłaszcza wśród społeczności 

żydowskiej, ponieważ ojciec Ireny leczył za dar-

mo biednych Żydów. Po jego śmierci (w 1917 

roku), w podziękowaniu za jego pomoc, Żydzi 

opłacali edukację Ireny Sendlerowej, która wraz 

z matką mieszkała w Otwocku aż do 1920 roku, 

później wielokrotnie wracała do rodzinnego mia-

sta. Zasłynęła tym, że podczas hitlerowskiej oku-

pacji uratowała od śmierci ok. 2500 dzieci z war-

szawskiego getta. Za ten czyn oraz bohaterską 

działalność w Radzie Pomocy Żydom "Żegota", 

w 1965 została uhonorowana przez izraelski insty-

tut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród 

Narodów Świata. W 2003 roku otrzymała Order 

Orła Białego. W 2007 roku została uhonorowana 

najstarszym w historii 850. Kawalerem Orderu 

Uśmiechu. W roku 2006 z inspiracji prezydenta 

RP Lecha Kaczyńskiego, z pomocą Stowarzysze-

nia Dzieci Holocaustu i przy udziale Normana 

Conarda (Amerykanina, autora sztuki teatralnej 

"Życie w słoiku", opartej o życiorys Sendlerowej) 

oraz Forum Żydów Polskich podjęto starania 

o zgłoszenie kandydatury Ireny Sendler do Poko-

jowej Nagrody Nobla w roku 2007. 

14 marca 2007 r. Senat RP, przyjął uchwałę 

w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sen-

dlerowej i Rady Pomocy Żydom "Żegota" w taj-

nych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego 

w okresie II wojny światowej. 
 

Biografia Ireny Sendlerowej to świadectwo kobie-

ty pełnej odwagi, heroizmu, miłości i dobroci 

w stosunku do potrzeb innych ludzi, niezależnie 

od religii, koloru skóry, poglądów politycznych. 

Całe swoje życie poświęciła innym. Jest swego 

rodzaju cichym bohaterem, o którym przez lata 

milczano zarówno w mediach publicznych, jak i w 

świecie historii i wielkich odznaczeń. Wydaje się, 

że sama Irena Sendlerowa była pełna pokory wo-

bec świata. Nie lubiła rozgłosu o sobie, a przede 

wszystkim określania jej mianem bohaterki. Była 

osobą, która ratowała dzieci z warszawskiego get-

ta, która pomagała dorosłym podczas drugiej woj-

ny światowej, która całe swoje powojenne życie 

również przeznaczyła na niesienie pomocy innym. 

Przeżyła dwie wojny światowe i dwa powstania 

w Warszawie. Sama siebie określała mianem pa-

cyfistki. Nigdy nie pogodziła się ze śmiercią nie-

winnych istot, najbardziej żal jej było dzieci. Pani 

Irena często opowiadała o pracy społeczno-

opiekuńczej podczas drugiej wojny światowej. 

Powracała do koszmaru rozłąki rodziców 

z dziećmi. Za szczyt odwagi uważała matkę, która 

zdecydowała się oddać nieznanej osobie sześcio-

miesięczne dziecko, aby je uratować. Wspominała 

swoich współpracowników i łączników. To im 

zadedykowała książkę, w której opowiedziała 

o sposobach wyprowadzania dzieci z getta, o po-

wstałym zaszyfrowanym spisie dzieci, robionym 

po to, aby po wojnie mogły odnaleźć rodziny. Nie 

wszystkie jednak dzieci Holocaustu odnalazły 

swoje korzenie. Ich rodziny po dzień dzisiejszy 
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nie znają ich przeszłości. Poświęcenie się dla in-

nych wpłynęło, niestety, na jej życie rodzinne. Jej 

dwa małżeństwa rozpadły się, a dzieci ciągle były 

z opiekunkami lub gosposią i czekały na matkę. 

Dopiero wiele lat później dzieci Ireny Sendlero-

wej dowiedziały się, czego dokonywała ich matka 

podczas drugiej wojny światowej w Warszawie. 
 

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć 

film Dzieci Ireny Sendlerowej, w którym zostało 

przedstawione życie tej wyjątkowej i niezwykle 

odważnej kobiety. 

Opinie na temat filmu okazały się zgodne, wszy-

scy jednoznacznie orzekli, że to był wspaniały 

film. 
 
Oto kilka wypowiedzi na temat filmu: 

 

*Dzieci Ireny Sendlerowej to nie jest film lekki, 

łatwy i przyjemny. To historia o odwadze, praw-

dzie i wielkiej miłości do ludzi. 

Główna bohaterka, ryzykując własnym życiem, 

ratuje żydowskie dzieci - najpierw te, którym uda-

ło się uniknąć getta. Nie poprzestaje jednak na 

tym i w końcu zaczyna ratować dzieci getta przed 

niechybną śmiercią w powstających obozach za-

głady. 

Marcin 

 

*Historia Ireny Sendlerowej mogłaby stanowić 

scenariusz do jednego z wielu filmów traktujących 

o Holokauście. Jednak twórcom udało się przeka-

zać coś więcej niż tylko skrawek życia pewnej od-

ważnej kobiety. 

W zadziwiający sposób, także dzięki przepięknej 

muzyce, widz przenosi się w czasy bohaterki i za-

czyna dostrzegać oraz odczuwać tragizm i ogrom 

cierpienia, które przecież dla nikogo nie było ta-

jemnicą, ale które równocześnie nigdy do końca 

nie docierało do ogólnej świadomości. 

Dzieci Ireny Sendlerowej to film z duszą o pewnej 

małej duszyczce, która daje lekcję z życia tym, 

którzy jeszcze pozostali, mimo, że już jej nie ma 

wśród żywych. 

Paweł 

 

*Dzieci Ireny Sendlerowej to film naprawdę po-

ruszający, warty obejrzenia. Nie możemy nigdy 

zapominać o tych strasznych czasach i ludziach 

honoru, takich jak pani Irena i wielu jej podob-

nych. Nie rozumiem ludzi, którzy krytykują film. 

Zastanawiam się, co zrobiłaby dzisiejsza młodzież, 

gdyby powtórzyła się sytuacja z '39 roku. 

Kwiatuszek 

 

*No i poszłam na Dzieci Ireny Sendlerowej. Film 

o Sendlerowej to historia. Zrobił na mnie  ogrom-

ne wrażenie - płakałam miliony razy - łatwo mnie 

wzruszyć. Jestem świadoma, że jest to film ważny. 

Być może nieco szablonowy, może manipulujący 

widzem poprzez wszechobecny patetyzm, górno-

lotne dialogi i poruszającą muzykę, może źle ro-

zegrany dubbingowo...,  ale jednak ważny. Wia-

domo bowiem, że do tej pory amerykańskie filmy 

poświecone Holokaustowi albo kwestie Polaków 

spychały na margines, albo przedstawiały w świe-

tle negatywnym..., w każdym razie większość tego 

typu filmów (warto wspomnieć, że Dzieci Ireny 

Sendlerowej to film telewizyjny, który tylko w Pol-

sce pokazano na dużym ekranie...). Dlatego cieszę 

się, że ten film powstał, bo kilka czy kilkanaście 

milionów widzów dowie się, kim była Irena Sen-

dlerowa. I to jest ważne. Sam film - rzeczywiście 

bez rewelacji, choć trudno mi to przyznać..., ale 

ciężko mi w takim momencie oddzielić historię od 

filmu, bo zawsze pamiętam, że to wydarzyło się 

naprawdę. I to jest dla mnie zawsze fakt na tyle 

zatrważający, na tyle paraliżujący, że nie potrafię 

powiedzieć jednoznacznie, czy film był zły, czy 

dobry... Dla mnie to historia. 

A. 

 

W Stanach Zjednoczonych ukazało się kilkanaście 

recenzji i artykułów na temat filmu Odważne ser-

ce Ireny Sendlerowej. Podkreślano w nich nie-

zwykłe poświęcenie, determinację i bezinteresow-

ność tytułowej bohaterki. 

 

Recenzent The Hollywood Reporter Daniel Carl-

ton narzekał jednak, że filmowi brakuje dramatur-

gii. "To dobra historia, ale powinna być lepiej 

opowiedziana" - napisał Carlton. Sam film kry-

tycznie oceniła też Ginia Bellafante w dzienniku 

New York Times. Jej zdaniem zabrakło w nim pa-

sji i polotu. 

 
Zupełnie inaczej o obrazie Harrisona napisał ma-

gazyn Variety, określając go mianem emocjonują-

cego i przykuwającego uwagę. Film Odważne 

serce Ireny Sendlerowej spodobał się też Doroty 

Rabinowitz z Wall Street Journal. Recenzentka 

uznała go za "porażający w swej sile i braku fał-

szywych tonów". Irenę Sendlerową określiła mia-

nem nieustraszonej kobiety. Zarówno Rabinowitz, 

jak i wielu innych krytyków chwaliło Annę Paqu-

in, która zagrała główną rolę. Powszechnie zwra-

cano też uwagę na walory edukacyjne filmu. 

A.N.A



PPPAAARRRAAADDDAAA  rok 2009/2010, numer 2 7 

JULIUSZ SŁOWACKI 
 

W związku z tym, że rok 2009 ogłoszono 

KIEM JULIUSZA SŁOWACKIEGO, Dzień 

zyka Polskiego, który odbędzie się w styczniu, 

poświęcony będzie właśnie temu romantykowi. 

Dlatego też już w obecnym numerze przybliżamy 

tę postać. 

 

Posiadł język polski tak, jak się posiada kochankę, 

gotową na każde skinienie, na śmierć, gdy każesz - 

na życie, gdy spojrzysz - posiadł i objął ten język 

magnetyzera cudną potęgą, tak że nie on za języ-

kiem, ale język za nim goni... 

Krasiński o Słowackim 

 

Juliusz Słowacki, urodzony 4 września 1809 roku 

w Krzemieńcu na Wołyniu w południowo-

wschodniej części dawnej I Rzeczypospolitej, 

zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu na gruźlicę, 

na którą chorował od dziecka. Jeden z Wieszczów 

Narodowych i najwybitniejszych poetów polskich 

doby romantyzmu, dramaturg, filozof-wizjoner. 

Jego twórczość wyróżniała się mistycyzmem, 

wspaniałym bogactwem wyobraźni, poetyckich 

przenośni i języka. Był poetą nastrojów, mistrzem 

operowania słowem.  

Słowacki skreślił własny życiorys następująco: 

SŁOWACKI (JULIUSZ), syn Euzebiusza Słowac-

kiego, odebrał wychowanie w gimnazjum, a potem 

w Uniwersytecie Wileńskim. Chociaż powołanie 

do poezji nadto wyraźnie dawało się postrzegać 

w jego dzieciństwie, przewodniczący w jego wy-

chowaniu kazali mu prawniczymi zająć się na-

ukami i walcząc ciągle z chęcią młodzieńczą, po 

skończeniu nauk wymową zniewolili, że wszedł 

jako pracownik (employe) do Ministerium Skarbu 

w Królestwie Polskim w Warszawie. Znudzony, 

zniechęcony niemiłą administracyjną pracą, 

z większym niż w dzieciństwie zapałem rzucił się 

w krainę marzeń... 

 

Jego ojciec, Euzebiusz, był profesorem literatury 

Uniwersytetu Wileńskiego i nauczycielem wy-

mowy w Gimnazjum Krzemienieckim. Wcześnie 

osierocił syna, którego dalszym wychowaniem 

zajęła się matka-Salomea z Januszewskich. Była 

to kobieta o dużej kulturze osobistej i literackiej, 

dzięki znajomościom wśród wysoko postawio-

nych elit, wyszła po raz drugi za mąż za lekarza 

Augusta Bécu. Matka Juliusza prowadziła salon 

literacki, dzięki czemu młody Słowacki miał sze-

roki kontakt z ówczesną elitą intelektualną. Tym 

sposobem poznał m.in. Adama Mickiewicza przed 

jego deportacją z Litwy.  

 

Autor Grobu Agamemnona wzrastał i studiował 

prawo w Wilnie. W 1829 roku wrócił do Warsza-

wy i objął posadę aplikanta w Komisji Rządowej 

Przychodów i Skarbu. Po wybuchu powstania 

listopadowego podjął pracę w powstańczym Biu-

rze Dyplomatycznym księcia Adama Jerzego 

Czartoryskiego, po czym udał się do Londynu. 

W czasie pobytu we Włoszech nawiązał przyjaźń 

z Zygmuntem Krasińskim, który stał się pierw-

szym wnikliwym krytykiem twórczości Słowac-

kiego. W końcu osiadł na stałe w Paryżu. Nigdy 

się nie ożenił. Inwestował pieniądze na paryskiej 

giełdzie, m.in. w akcje kolei lyońskiej. Pozwoliło 

mu to zyskać pewną niezależność finansową. 

 

W 1848 roku, pomimo ciężkiej choroby (gruźli-

cy), Juliusz Słowacki wyjechał do Poznania, by 

wziąć udział w powstaniu, jednak zamierzeń 

swych nie zrealizował. Stamtąd wyruszył do Wro-

cławia, gdzie spotkał się po osiemnastu latach ze 

swoja matką- adresatką najcenniejszego bloku 

listów do niej pisanych. Następnie wrócił do Pary-
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ża, gdzie przebywał aż do śmierci. Został pocho-

wany na cmentarzu Montmarte w Paryżu. Spo-

czywał tam do 14 czerwca 1927 roku, gdyż na 

polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego prochy 

Słowackiego zostały przewiezione do Polski. Jego 

trumna płynęła w górę Wisły z Gdańska do Kra-

kowa na pokładzie statku Mickiewicz, który za-

trzymywał się w licznych portach rzecznych, 

gdzie miejscowa ludność składała hołd prochom 

wieszcza. 28 czerwca 1927 roku na dziedzińcu 

zamku na Wawelu odbyła się uroczysta ceremonia 

pogrzebowa. Bramy przepastne śmierci dla nie-

których ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie 

wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż 

prawa małości – to fragment z przemówienia 

Marszałka Piłsudzkiego wygłoszonego z okazji 

sprowadzenia do Polski prochów Słowackiego. Na 

jej zakończenie Józef Piłsudski wypowiedział 

wielokrotnie słowa: W imieniu Rządu Rzeczypo-

spolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza 

Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był 

równy. Jego prochy zostały złożone obok Adama 

Mickiewicza w Krypcie Wieszczów Narodowych 

w Katedrze na Wawelu. 

 

Mimo iż Słowacki żył zaledwie 40 lat, jego twór-

czość literacka była obfita i różnorodna. Poeta 

pozostawił po sobie 13 dramatów, blisko 20 po-

ematów, setki wierszy, listów oraz jedną powieść. 

Stworzył również spójny system filozoficzny, 

który nazwał filozofią genezyjską. Miał też w pla-

nach napisać trylogię Kordian, której Spisek koro-

nacyjny miał być jedynie pierwszą częścią. O tym, 

że Kordian jest w istocie jedynie częścią większe-

go dzieła, jakie stworzył Słowacki, świadczą na-

stępujące fakty: 

 Juliusz w swoich listach pisał o tym, że ma 

zamiar stworzyć trylogię, zapowiedzi 

o wydaniu trzeciej części ukazywały się nawet 

drukiem. Pozostałe części dramatu najpraw-

dopodobniej powstały, ale zostały przez poetę 

spalone. 

 Tytuł, w którym mowa jest o trylogii - Spisek 

koronacyjny. 

 Budowa Kordiana – Przygotowanie i Prolog 

nie odnoszą się bezpośrednio ani wyłącznie do 

następującego po nich tekście dramatu, dalsze 

dzieje głównego bohatera pozostają w zawie-

szeniu (nie wiemy, czy ostatecznie zginął pod-

czas egzekucji, czy nie), a dramat kończy się 

notą Koniec części pierwszej. 

Pewien rozgłos przyniosły Słowackiemu utwory 

patriotyczne publikowane w prasie podczas po-

wstania listopadowego, które przeżył bardzo dra-

matycznie (m.in. Hymn, Kulig, Oda do wolności). 

W Paryżu wydał trzy tomy poezji, zawierające 

wczesne powieści poetyckie, poematy, dramaty 

i liryki. Nie zainteresowały one zbytnio emigracji, 

zajętej głównie sporami politycznymi. W dodatku 

Mickiewicz, uznany już wówczas poeta narodo-

wy, wypowiedział się o nich niechętnie, nazywa-

jąc poezję Słowackiego pięknym kościołem, 

w którym nie ma Boga. Za życia opublikował 

Słowacki tylko część swojej twórczości i nie zdo-

był popularności, mimo że jego poezja była czymś 

niezwykłym, nawet na tle bogatej literatury ro-

mantycznej. Cechowały ją ogromna różnorodność, 

bogactwo frazy, nowatorska inwencja językowa 

i wrażliwość plastyczna. Do stałego kanonu litera-

tury znanego później pokoleniom Polaków weszły 

takie utwory, jak: Rozłączenie, Hymn (Smutno mi 

Boże), Testament mój, Do Ludwiki Bobrówny, 

Grób Agamemnona, Ojciec zadżumionych. Wła-

śnie nowatorstwo tej poezji utrudniało współcze-

snym jej odbiór. Jej niezwykłość doceniali nie-

liczni, m.in. Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid, 

Kornel Ujejski. 

Poezja Słowackiego inspirowała wielu ilustrato-

rów i malarzy. Wiele utworów w całości lub we 

fragmentach było tłumaczonych na kilkanaście 

języków. Na podstawie Balladyny powstała opera 

Władysława Żeleńskiego Goplana (libretto Lu-

domił German), a na podstawie Anhellego - po-

emat symfoniczny Ludomira Różyckiego. Na 

przełomie wieków zaczęła się również kariera 

teatralna dramatów Słowackiego. Do dziś należą 

one do żelaznego repertuaru teatrów, zarówno 

zawodowych, jak i zespołów eksperymentalnych 

i amatorskich. W 1941 roku Mieczysław Kotlar-

czyk przeniósł na scenę Króla-Ducha w Tajnym 

Teatrze Słowa (później Rapsodyczny), w którym 

debiutował jako aktor Karol Wojtyła.  

Juliusz, młodszy o 11 lat od Adama Mickiewicza, 

przez całe życie zmagał się ze swoistym komplek-

sem wieszcza i usilnie próbował rywalizować ze 

starszym kolegą po fachu. Stosunki obu poetów to 

istny korowód wzajemnych pretensji, pojednań 

i ponownych zerwań. Obaj rywalizowali ze sobą 

za życia. Po śmierci pogodziło ich miejsce po-

chówku - nie ciała, a prochy siłą przez ludzi po-

godzone i połączone… .   

Alicja Mańczak
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Barack Obama i Pokojowa Nagroda Nobla – czyli 

jak dostać brawa za „gładką gadkę” 
 
Zapewne wielu z Was słyszało o wielkiej sensacji, 

jaką bez wątpienia jest nagrodzenie Baracka 

Obamy, prezydenta Stanów Zjednoczonych, Po-

kojową Nagrodą Nobla, której oficjalne wręczenie 

nastąpiło 10 grudnia 2009r. O wyborze, którego 

dokonał Norweski Komitet Noblowski, poinfor-

mował z siedziby Instytutu Noblowskiego jego 

przewodniczący Thorbjoern Jagland. Decyzja ta 

wzbudziła wiele  kontrowersji. 

 

Przeczytawszy o tym wydarzeniu, chciałbym po-

dzielić się z Wami moją opinią na ten temat. Za-

cznijmy od pytania: za co ta nagroda? Moi dro-

dzy, odpowiedzi nie ma, bo nie ma naprawdę do-

brego powodu, by takową nagrodę dać panu 

Obamie. Ale spokojnie, proszę. Zanim będziecie 

chcieli spalić mnie na stosie za podważanie zdania 

Komitetu, przeczytajcie, proszę, do końca ten 

tekst.  

 Żyjemy w czasach, mówiąc delikatnie, 

dziwnych. Wszechobecny pęd, związany niemal 

z każdą dziedziną życia, czyni z nas, ludzi, mario-

netki, niewolników rzeczy i zjawisk. Ulegając 

najdziwniejszym pomysłom, często zapominamy 

o tym, w co niegdyś wierzyliśmy. Mówiąc wprost: 

od kiedy to tak prestiżowa, tak honorowa nagroda 

przyznawana jest za obietnice? Tak, moi mili, 

składając obietnice, pan Obama dał światu nadzie-

ję na redukcję światowego arsenału atomowego 

i pokój na świecie. Wydaje mi się, że zgodzicie 

się ze mną, że trzeba więcej niż dziesięciu miesię-

cy (tyle czasu Obama piastuje swój urząd), aby 

dokonać czynów na tyle spektakularnych i na tyle 

godnych podziwu, by móc dołączyć do wybitnego 

grona laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, ta-

kich jak Jimmy Carter, Lech Wałęsa czy Matka 

Teresa. 

Jimmy Carter to amerykański polityk, prezydent 

Stanów Zjednoczonych w latach 1977-1980 oraz 

międzynarodowy działacz na rzecz praw człowie-

ka. Warto dodać, iż w 1976 r. został on wyróżnio-

ny tytułem Człowiek Roku przez prestiżowy ma-

gazyn „Time”. Polak Lech Wałęsa, mimo iż 

z zawodu elektryk, przyczynił się do powstania 

NSZZ Solidarność, która miała znaczący udział 

w obaleniu komunizmu w Polsce. Wałęsa, podob-

nie jak J. Carter, został mianowany Człowiekiem 

Roku 1981r. przez magazyn „Time”. Innym przy-

kładem jest Matka Teresa. Jej imię to synonim 

miłości i pomocy bliźniemu. Kobieta ta poświęci-

ła niemal całe życie, by pomagać odrzuconym, 

umierającym i chorym ludziom. Zamiast wymie-

niać nagrody, które dostała, napiszę tylko, że już 6 

lat po śmierci została beatyfikowana, stając się 

tym samym najszybciej we współczesnej historii 

chrześcijaństwa wyniesioną na ołtarze osobą du-

chowną. Zapytajmy teraz, gdzie tu jest miejsce dla 

prezydenta Obamy? Czy ten człowiek, mimo iż 

jest utalentowanym mówcą i ma charyzmę, zasłu-

guje na takie wyróżnienie?  

Pozwólcie, że podam teraz inny przykład, dzięki 

któremu, mam nadzieję, wyciągniecie własne 

wnioski - przykład Karola Wojtyły. 

Czy wiedzieliście, że Jan Paweł II, mimo iż jego 

kandydatura do Nobla trwa od 1999 roku, wciąż 

jej nie dostał? Człowiek, o którym słyszał cały 

świat, idol dla pokoleń, autorytet dla wielu milio-

nów ludzi, moralista z zasadami, którego tak wy-

razista postawa przyczyniła się do trwałych we 

współczesnym świecie  zmian, wytrwale dążący 

do celu, odnoszący zwycięstwo tam, gdzie wszy-

scy inni zawiedli. Jego imię i czyny będą wspo-

minane tak długo, jak długo istnieć będzie choć 

odrobina miłości na świecie. Faktem jednak pozo-

staje, iż jego osoba jest wciąż odrzucana, gdy bra-

ne jest pod rozwagę uhonorowanie taką nagrodą. 
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Czy wiecie dlaczego? Ponieważ panowie, człon-

kowie jury, uznali, iż Papież był zbyt konserwa-

tywny w innych dziedzinach, a poza tym, obawia-

no się, że wraz z nim zostanie nagrodzony Kościół 

katolicki, co z kolei może być odebrane jako wy-

różnianie jednej religii kosztem innych. Zastana-

wiacie się pewnie, od kiedy to nagroda krzewicie-

la pokoju daje przywileje? Wy też zaczynacie 

myśleć, że to chore? Mój werdykt już znacie, więc 

pozdrawiam wszystkich i zachęcam do samo-

dzielnego wyciągania wniosków (to nie boli, 

a przydaje się w życiu).  

 

Abramik

Polacy „przesiadają się” na Windows 7 
 

 

Według danych Gemiusa z ostatniego 

miesiąca, Windows 7 stale zdobywa 

wych entuzjastów w Polsce. W tym samym 

czasie systematycznie maleje liczba użyt-

kowników wysłużonego Windows XP. 

Wygląda na to, że Microsoft już teraz 

może ogłosić pierwszy sukces Windows 7 

w Polsce. Dotychczasowi użytkownicy 

wysłużonego Windows XP powoli „zaczy-

nają przesiadkę” na „siódemkę”, czego 

dowodzą dane z Gemiusa. 

Poniższa tabela prezentuje ranking syste-

mów operacyjnych z ostatniego miesiąca 

używanych przez internautów łączących 

się z terenu naszego kraju z polskimi stro-

nami WWW. Ranking jest tworzony na 

podstawie liczby odsłon stron uwzględnio-

nych w badaniu gemiusTraffic. 

Jak widać, liczba użytkowników Win-

dows 7 wzrosła w ciągu miesiąca 

o 1,24%, osiągając poziom 3,34% udzia-

łu w rynku, podczas gdy w tym samym 

czasie dominująca grupa posiadaczy Win-

dows XP została uszczuplona o mniej wię-

cej tę samą liczbę punków procentowych. 

Polacy więc stopniowo przekonują się do 

Windows 7. 

Klomfi 

 

 

 

--- 30.11-6.12 23.11-29.11 16.11-22.11 9.11-15.11 2.11-8.11 

Windows 7 3,34% 3,01% 2,70% 2,40% 2,10% 

Windows Vista 19,39% 19,40% 19,39% 19,44% 19,50% 

Windows XP 75,31% 75,81% 76,13% 76,54% 76,55% 
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NOWINKI TECHNICZNE 
 

Witam Was po raz kolejny w kąciku zwią-

zanym z innowacjami ze świata techniki i wyna-

lazków. Mogę go kontynuować, ponieważ sztab 

naukowców, wynalazców i inżynierów w pocie 

czoła pracuje nad nowymi projektami, a wszystko 

po to, by ułatwić nam życie. Dzięki tym wynalaz-

kom możemy poruszać się z punktu A do punktu 

B z niebywałą prędkością, przekraczając bariery, 

które stawia nam tylko nasza wyobraźnia. Dzięki 

rozwojowi techniki mamy więcej wolnego czasu, 

który możemy poświęcić na przykład na takie 

marzenia: 

Przyjeżdża po nas osobisty lokaj. Windą 

zjeżdżamy z 56. piętra nowo wybudowanego dra-

pacza chmur. Ten miły człowiek, którego nawet 

imienia nie jesteśmy w stanie zapamiętać, bo 

przecież po co zawracać sobie tym głowę, otwiera 

nam drzwi. Dojeżdżamy do lotniska, gdzie czeka 

na nas prywatny odrzutowiec. Siadamy wygodnie 

w fotelu, który masuje nasze zmęczone podróżą 

ciało. Bierzemy w rękę pilota, włączamy ulubiona 

muzykę, z sufitu wysuwa się 42’ calowy ekran  

z technologią LED. Gdy rozkoszujemy się urokami 

widoków z lotu ptaka, uśmiechnięta i piękna ho-

stessa proponuje nam coś do picia i jedzenia. 

 Do czego dąży człowiek? Do nic nie ro-

bienia? Jak będzie wyglądać nasza przyszłość, 

jeśli technologia będzie parła ciągle naprzód? Czy 

kiedyś będziemy tylko operatorami naszego oto-

czenia i życia? Czy będziemy mogli wpłynąć na 

swoje samopoczucie, myśli czy odczucia, a w 

końcu na długość swojego życia?  

Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak bę-

dzie wyglądać nasze życie w przyszłości, tak jak 

nasi pradziadkowie nie byli w stanie wyobrazić 

sobie tego, że będzie można w każdej chwili po-

rozmawiać z drugą osobą, która jest 2 tys. km  od 

nich. Jednak, jeśli coś sprawia nam przyjemność 

i nie czynimy innym żadnej szkody, to czemu nie 

mielibyśmy korzystać z tych wszystkich udogod-

nień, które oferuje nam postęp techniczny?  

Czas skończyć z tymi teoretycznymi roz-

ważaniami i przejść do rzeczy. Pokażę Wam teraz 

nowości ze świata technologii. 

 

1. 

WikiReader oferuje dostęp do zasobów Wikipedii 

bez potrzeby podłączania do sieci internetowej. 

 

Na pierwszy rzut oka urządzenie nie zaskakuje, 

przecież  już od dawna można przeglądać wirtual-

ną encyklopedię za pomocą telefonów czy smart-

fonów. Nowością jest to, że za pomocą  produktu 

firmy Openmoko można wyszukać informacje bez 

łączenia się z siecią. To urządzenie nie ma nawet 

takich możliwości technicznych. Rozwiązano to 

w ten sposób, że wszelkie dane znajdują się na 

kartach microSD, które podłączane są bezpośred-

nio  za pomocą stosownego portu. Abonament za 

tę usługę kosztuje 30 dolarów. 

 

2. 

Okazuje się, że technika atomowa może mieć 

również zastosowanie w produkcji niewielkich 

baterii. Prototyp takiego ogniwa opracowali ame-

rykańscy naukowcy. 

Grupa pracująca na Uniwersytecie Missouri stwo-

rzyła niewielką baterię, która pracuje w oparciu 

o energię atomową. Dzięki temu jest to praktycz-

nie niewyczerpalne źródło zasilania. W zależności 

od wielkości jądra może działać od kilkudziesię-

ciu do nawet kilkuset lat. Wynalazek nie jest 

pierwszym tego typu. Już od wielu lat podobnej 

technologii używa się w rozrusznikach serca czy 

satelitach.  
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Swoje długotrwałe działanie ogniwo zawdzięcza 

ciekłemu półprzewodnikowi, który został wyko-

rzystany do budowy baterii. Właśnie z niego zbu-

dowana jest jedna z dwóch płytek elektrodowych, 

druga składa się z promieniotwórczego izotopu. 

Zaletą wynalazku jest fakt, że izotop, działając na 

płytkę, nie uszkadza jej w przeciwieństwie do 

dotychczasowych tego typu ogniw. 

 

Nowa technologia gwarantuje żywotność baterii 

o kilka milionów dłuższą, niż posiadają te, które 

znamy dzisiaj. 

 

3. 

Miniaturyzacja sprzętu elektronicznego ciągle 

postępuje. Na uwagę zasługuje niewielki odtwa-

rzacz MP3 firmy Thanko. 

 

Thanko Sports Micro MP3 Player to wyjątkowe 

urządzenie. Odtwarzacz ma niewielkie wymiary. 

Wynoszą one zaledwie 16×25x22 mm. Waga to 

tylko 8g. Produkt jest przeznaczony dla osób ak-

tywnych fizycznie, które potrzebują mobilnego 

playera. Z racji niewielkich gabarytów Micro 

MP3 Player jest doskonałą propozycją dla 

wszystkich uprawiających sport czy podróżują-

cych. 

 

Odtwarzacz jest dość uniwersalny, obsługuje 

większość najpopularniejszych formatów, tj. MP3, 

WMA i WAV. Jeśli chodzi o specyfikację tech-

niczną, to produkt dostępny jest w dwóch wer-

sjach o różnej wielkości pamięci. Można nabyć 

odtwarzacz z 2 lub 4-gigabajtową 

pamięcią. Micro MP3 Player pracuje w oparciu 

o baterię litowo-jonową, pozwala ona na słuchanie 

muzyki przez ponad cztery godziny. 

 

Na razie odtwarzacz dostępny jest w sprzedaży 

jedynie na terenie Japonii. Kosztuje, w zależności 

od wersji, od około 150 do ponad 185 złotych. 

 

4.  

W ostatnich dniach pojawiła się na rynku ciekawa 

aplikacja. CyberLing MediaShow 5, która potrafi 

rozpoznawać twarze na zdjęciach i odpowiednio 

je sortować. 

 

Program w swoim działaniu korzysta z funkcji 

przetwarzania współbieżnego. Polega ona na 

noczesnym wykorzystywaniu mocy procesorów 

kart graficznych Nvidia oraz głównego procesora 

komputera. Dzięki temu wydajność całego 

su wzrasta o 70 procent. 

 

CyberLink MediaShow 5 to nie tylko sortowanie, 

porządkowanie i wyszukiwanie zdjęć według twa-

rzy na nich umieszczonych. Program przyspiesza 

również konwersję wideo, nie powodując jedno-

cześnie pogorszenia jakości obrazu. Współpracuje 

przy tym z technologią Nvidia CUDA, stosowaną 

od pewnego czasu w kartach graficznych tej fir-

my. 

 

Aplikacja, oprócz wyżej wymienionych technolo-

gii, korzysta ze specjalnego algorytmu, który uła-

twia proces rozpoznawania twarzy. Dzięki temu 

użytkownik może tworzyć w szybki i prosty spo-

sób dowolne kolekcje swoich multimediów. 

Fresh

 


