Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz Ŝałował!

Wesele Ŝydowskie
im duŜo cennych wskazówek. Pierwszy spekRok 2008/2009 nr 4
takl odbył się dnia 5
marca w teatrze „Rondo”. Uroczystość uświe- marzec - kwiecień
tnili swoją obecnością
W tym numerze:
wyjątkowi goście: wnuk
ostatniego rabina Słup1
ska (Maxa Josepha), Wesele Ŝydowskie
takŜe atasche kulturalny
Dzień Językowy
2
ambasady Izraela oraz
wiceprezydent Słupska - Targi Edukacyjne
3
pan Ryszard Kwiatkowski. Spektakl cieszył się Poradnik kupującego 7
ogromnym zainteresowaniem. Aktorzy usły- GadŜety
10
szeli bardzo pozytywne
opinie dotyczące wykonanej pracy, zwłaszcza nad tak trudnym tematem,
oraz wiele pochwał o ich talencie aktorskim. Od-

W ostatnim czasie Ŝycie społeczności naszej szkoły zostało wzbogacone przez przedstawienie pt. Wesele Ŝydowskie, przygotowane przez

uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pań Beaty
Podoby, Justyny Lupy oraz Justyny Janoszek.
Osobą odpowiedzialną za oprawę artystyczną,
a zarazem głównym organizatorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia, był uczeń kl. IV m T
Łukasz Komorowski, który naleŜy do grupy teatralnej działającej w Teatrze Nowym. Zasługuje
on na szczególne wyróŜnienie, poniewaŜ to właśnie on opracował scenariusz, muzykę oraz wiele
czasu poświęcił na przygotowanie aktorów – amatorów. WłoŜył w to bardzo duŜo wysiłku, a takŜe
wykazał się niezwykłą cierpliwością, pracując
z nie zawsze pokornymi koleŜankami i kolegami.
Pochwały naleŜą się oczywiście wszystkim
uczniom, którzy cięŜko pracowali przez kilka
miesięcy. Nieustanne próby i wprowadzane zmiany wymagały wiele trudu, ale kaŜdy starał się jak
najlepiej sprostać powierzonemu zadaniu. Podczas
prób uczniowie integrowali się jako grupa, poznawali obyczaje i tradycje Ŝydowskie. Na jednej
z prób odwiedziły aktorów panie z teatru „Rondo”, zajmujące się propagowaniem kultury Ŝydowskiej oraz obyczajów Ŝydowskich, udzieliły
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byli ponadto rozmowę z rabinem z synagogi
w Gdańsku. Kolejne występy miały miejsce 13
i 17 marca. Wtedy teŜ uczniowie otrzymali owacje
na stojąco. Było to dla nich bardzo miłe
i zaskakujące przeŜycie.
Anita Sawecka – uczestniczka przedstawienia

1

Dzień Językowy
tenisa oraz najpopularniejszych sportów
zimowych w Rosji, a ponadto rozegrać
mecz tenisa z uczennicami naszej szkoły.
Niestety, nie znalazło się zbyt wielu śmiałków, którzy chcieli zmierzyć się
z wyjątkowymi tenisistkami, w związku
z tym dziewczęta zmuszone były grać same (chyba zawstydziły chłopców swoim
wyglądem). Z kolei w gabinecie języka
niemieckiego zaprezentowane zostały niemieckie
sławy
sportu. Po prezentacji odbył się
konkurs wiedzy
o niemieckich
sportowcach.
Uczestnicy zmagań w nagrodę otrzymali
słodkie łakocie.
Po czwartej godzinie lekcyjnej
uczniowie udali się do sali gimnastycznej,
gdzie nauczycielom zostały wręczone „Tadziki” w róŜnych kategoriach. Imprezę
uświetniła swoim występem Paulina Daniszewska.
Anita Sawecka

Dnia 20 marca – jak co roku
w pierwszy dzień wiosny – zorganizowany
został w naszej szkole Dzień Językowy,
którego przewodnim motywem w bieŜącym roku szkolnym stały się igrzyska
olimpijskie. Nauczyciele języków obcych
nowoŜytnych
wraz z uczniami
w poszczególnych
gabinetach językowych przygotowali na ten temat ciekawe prezentacje. Oczywiście nie
zabrakło równieŜ innych atrakcji. Nauczyciele języka angielskiego przypomnieli historię igrzysk olimpijskich, a przybywających do sali języka angielskiego witał sam
Zeus wraz ze swoimi pomocnicami, które
częstowały
gości
marchewką i jabłkami. W gabinecie języka
rosyjskiego
moŜna było obejrzeć
prezentację na temat

Pokaz pierwszej pomocy
Podczas Dnia Językowego odbył się
ponadto pokaz pierwszej pomocy zorganizowany przez uczniów naszej szkoły. Pokaz zaprezentowała grupa osób, która
ukończyła szesnastogodzinny kurs pierwszej pomocy przeprowadzony przez Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy.
Uczniowie ci zostali wcieleni w szeregi szkolnej słuŜby medycznej, zajmującej
się udzielaniem pierwszej pomocy w na-
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głych wypadkach na terenie szkoły. Obecnie grupa liczy 15 osób, które pełnią dyŜury podczas przerw międzylekcyjnych. Ponadto wybrane osoby reprezentują szkołę
w zawodach pierwszej pomocy organizowanych corocznie przez PCK. Warto dodać, Ŝe nasi uczniowie od kilku lat odnoszą
we wspomnianych zawodach znaczące
sukcesy.
Konrad Komorowski
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TARGI EDUKACYJNE
mie Linux, ogłoszonej przez Google i inne
firmy zrzeszone w Open Handset Alliance.
Pozwala to programistom tworzyć aplikacje w Javie przy uŜyciu bibliotek opracowanych przez Google, ale nie wspiera
bezpośrednio rozwoju oprogramowania.
Kolejnym punktem programu Targów „AKADEMIA 2009” było zwiedzanie
namiotu, w którym prezentowało się kilkadziesiąt uczelni wyŜszych z całej Polski.
Przy tych stanowiskach uczniowie mieli
moŜliwość porozmawiać ze studentami
poszczególnych uczelni i zdobyć informacje na temat interesujących ich kierunków.

Dnia 23 marca 2009 roku odbyła się
wycieczka do Gdańska zorganizowana
w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego, w której
udział wzięli uczniowie klas III technikum.
Celem wyjazdu było wzięcie udziału
w Targach „AKADEMIA 2009”, przygotowanych przez Uniwersytet Gdański dla
uczniów szkól średnich. W czasie targów
edukacyjnych poza zapoznaniem się
z ofertą edukacyjną ponad 40 uczelni wyŜszych z całej Polski uczniowie mieli moŜliwość zwiedzenia budynków uczelni i zapoznania się z Ŝyciem studenckim.
DuŜe wraŜenie na młodzieŜy wywarł
bardzo nowoczesny budynek Biblioteki
Głównej. Podczas jego zwiedzania
uczniowie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem biblioteki, nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, a takŜe z zasadami korzystania z zasobów biblioteki.
Kolejnym punktem wycieczki był
udział w wykładzie, prowadzonym przez
studenta czwartego roku informatyki na
Wydziale Fizyki, Informatyki i Matematyki, pt. „Aplikacje na telefony komórkowe - Google Android”. Wykład poświęcony był Androidowi - platformie dla
telefonów komórkowych opartej na syste-

W czasie zapoznawania z ofertami szkół
moŜna było wziąć udział w róŜnych konkursach zorganizowanych przez wystawców. Uczniowie zebrali wiele ulotek
i materiałów
informacyjnych
o interesujących ich kierunkach studiów, co
z pewnością ułatwi im w klasie maturalnej
podjęcie decyzji o dalszej ścieŜce kariery
edukacyjnej.
Justyna Janoszek
Natasza śmuda-Trzebiatowska
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Uzyskaliśmy tytuł

Szkoły Uczącej Się!
niem dyrektorowi Tadeuszowi Pacholczykowi
certyfikatu na lata 2009 – 2011.
Spotkanie uprzyjemnił spektakl pt. „Wesele Ŝydowskie”, przygotowany w ramach projektu
„Przywróćmy pamięć”. Przedstawienie wyreŜyserowały panie Beata Podoba, Justyna Janoszek
i Justyna Lupa we współpracy z uczniem klasy IV
m T Łukaszem Komorowskim - członkiem słupskich grup teatralnych,.
Tytuł Szkoły Uczącej Się nobilituje „Mechanik”, ukazuje Zespół jako szkołę, która dąŜy
do nieustannego podnoszenia jakości swojej pracy. Otrzymanie wyróŜnienia sprawiło, Ŝe Gmina
Miejska Słupsk otrzymała odznakę Samorządu
Przyjaznego Szkołom Uczącym się! Dnia 16
kwietnia 2009 roku w czasie V Rady Samorządowej SUS, która odbyła się na Zamku Królewskim
w Warszawie, pan Bogdan Leszczuk, dyrektor
Wydziału Oświaty, odebrał dla miasta Słupska
tytuł Samorządu Przyjaznego Szkołom Uczącym
się. Nasze wysiłki docenili równieŜ nauczyciele
z innych polskich szkół. Oto niektóre wypowiedzi: Nauczyciele realizują zaplanowane cele
w sposób ciekawy, aktywizujący i motywujący
uczniów do pracy. Uczniowie zaangaŜowani
w Ŝycie szkoły, współpracują ze sobą i z nauczycielami. Szkoła stanowi wzór do naśladowania,
szczególnie, jeŜeli chodzi o współdziałanie. Bardzo dobry kontakt nauczycieli i dyrekcji szkoły
z rodzicami. Nauczyciele – fachowcy w swoich
dziedzinach – zaraŜają swoimi pasjami uczniów.
Miła, otwarta atmosfera pracy. Gratulacje! Tak
trzymać!
Monika Szczepkowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
został pierwszą w Słupsku szkołą uhonorowaną
prestiŜowym tytułem Szkoły Uczącej Się!
Uroczystość nadania Mechanikowi tego
wyróŜnienia poprzedził panel koleŜeński, który
odbył się dnia 13 marca 2009 roku. Spotkanie
prowadziła pani Iwona Socha – moderator, reprezentujący Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Na spotkanie przyjechali zaproszeni przez CEO
goście ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu,
Szkoły Podstawowej w Somoninie, Gimnazjum nr
2 w Wałczu, Zespołu Szkół Miejskich nr 1
w Wałczu, Zespołu Szkół Miejskich nr 2
w Wałczu i Samorządowego Zespołu Szkół
w Gniewinie. Swoją obecnością zaszczyciły nas:
wicedyrektor Wydziału Oświaty w Słupsku, pani
Anna Sadlak, inspektor Wydziału Oświaty
w Słupsku, pani Wanda Daczkowska oraz starszy
wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, pani
Beata Chrzanowska.
W czasie panelu koleŜeńskiego panie Monika Szczepkowska i Dorota Piegat-Hedeszyńska
prezentowały efekty pracy zespołów zadaniowych
nad dwoma celami:
• Nauczyciele motywują uczniów do osiągania
coraz lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych.
• Nasza szkoła pomaga uczniom w rozwijaniu
swoich zainteresowań.
Następnie odbyła się dyskusja, po której dokonano podsumowania. W efekcie pięcioletni okres
realizacji programu został zakończony wręcze-

Dzień Przedsiębiorczości 2009
W bieŜącym roku szkolnym ucznio
wie naszej szkoły po raz trzeci wzięli
udział w Dniu Przedsiębiorczości. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia była
pani Natasza śmuda-Trzebiatowska. Około siedemdziesięciu uczniów z sześciu klas
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wykonywało pracę na róŜnych stanowiskach w wybranych przez siebie firmach.
Nasi uczniowie mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami w ponad
pięćdziesięciu firmach, instytucjach bądź
stowarzyszeniach. Podczas praktyk mogli
4

zowanie ćwiczeń dla wolontariuszy, zawieranie umów na zabezpieczenia medyczne
oraz kursy pierwszej pomocy. Oczywiście,
nie wszystko robiłem, bo mój szef miał
pewne obawy, Ŝe coś pokręcę...<śmiech>
P.: Ale chyba nic takiego nie miało miejsca?
D.R.: Nie, aleŜ skąd!! Nie ma mowy o jakichkolwiek błędach.
P.: W takim razie powiedz, co było najfajniejsze w tym dniu?
D.R.: Zdecydowanie spotkanie z grupą
wolontariuszy, takich jak ja, które prowadziłem, aczkolwiek nie było to łatwe, poniewaŜ zapanowanie nad dwudziestoosobową grupą zapalonej młodzieŜy jest bardzo trudne.
P.: Wielkie dzięki.
Wszystko wskazuje na to, Ŝe nasi
uczniowie Ŝadnej pracy się nie boją.
Świadczy to o tym, Ŝe są odpowiedzialni
i gotowi podjąć nawet trudne wyzwania
i objąć kierownicze stanowiska.
Konrad Komorowski

ponadto zapoznać się z technikami pracy
na danym stanowisku, poznać specyfikację
wybranych stanowisk i zawodów, nabrać
pewności w kontaktach międzyludzkich,
a przede wszystkim sprawdzić swoje moŜliwości i umiejętności.
Na temat Dnia Przedsiębiorczości
przeprowadziliśmy rozmowę z Darkiem
Radomskim z klasy III m T, który tego
dnia odbył praktykę w Stowarzyszeniu Joannici Dzieło Pomocy na stanowisku koordynatora Oddziału Pomorskiego z siedzibą
w Słupsku.
Parada: Jakie wraŜenia pozostawił na Tobie pobyt w JDP?
Darek Radomski: Super, jak się robi, co
się lubi, to nie ma Ŝadnego problemu.
P.: Skąd pomysł akurat na JDP?
D.R.: To proste! Obecnie jestem wolontariuszem w tym stowarzyszeniu i uwaŜam,
Ŝe robi ono duŜo dobrego.
P.: Jaki był zakres Twoich obowiązków?
D.R.: Do zadań koordynatora naleŜy: prowadzenie biura, czyli księgowości, organi-

PO RAZ PIERWSZY SPRÓBOWALI SWOICH SIŁ
sprawdzający umiejętność czytania ze
zrozumieniem oraz wypracowanie były
zbyt łatwe, czy rzeczywiście juŜ są przygotowani, przynajmniej niektórzy, do
matury. Na pewno czeka ich jeszcze
bardzo duŜo pracy.
A oto kilka wypowiedzi uczniów:
• Sprawdzian dyrektorski – moim zdaniem – nie naleŜał do najprostszych.
Najtrudniejsza okazała się matematyka, zadania były dla mnie bardzo trudne. Język niemiecki, mimo Ŝe był na
poziomie podstawowym, to i tak nie był
najprostszy, ale liczy się to, Ŝe go zaliczyłam. Przedmiotem, z którym nie
miałam większych problemów, był język polski. Temat wypracowania okazał się zrozumiały. Muszę przyznać, Ŝe
przed sprawdzianem odczuwałam lekki

W dniach 20, 22 i 23 kwietnia odbyły
się sprawdziany dyrektorskie z języka
polskiego, języków obcych nowoŜytnych
oraz matematyki. Uczniowie klas
przedmaturalnych, czyli trzecich technikum i drugiej liceum profilowanego,
mieli okazję sprawdzić ze wspomnianych przedmiotów swoje wiadomości
i umiejętności przed czekającym ich
w przyszłym roku szkolnym powaŜnym
egzaminem, tj. maturą. Ich pierwsze
próby miały pokazać im ich ewentualne
braki i oczywiście zmobilizować do ich
nadrobienia. I co się okazało? OtóŜ ich
umiejętności matematyczne są bardzo
słabe, nieco lepiej wygląda sprawa języków obcych, natomiast najlepiej poradzili sobie ze sprawdzianem z języka
polskiego. Trudno wyrokować, czy tekst
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naleŜał, ale tego się spodziewałam, bo
nie jestem dobra z języków obcych.
• Sprawdzian dyrektorski był dobrym
sposobem na sprawdzenie swoich
umiejętności z poszczególnych przedmiotów. Mieliśmy moŜliwość dowiedzieć się, w czym mamy braki i czego
powinniśmy się douczyć. Moim zdaniem najłatwiejszy był język polski, a to
dzięki moŜliwości pracy z tekstem, bo
zawsze moŜna coś napisać swoimi słowami. Najgorzej sprawa wygląda z matematyką, zwłaszcza kiedy ma się zaległości.
XXX

stres. Zastanawiam się więc, co będzie
przed prawdziwą maturą.
• Według mnie – najtrudniejszym
przedmiotem był język rosyjski. Z kolei
najbardziej zaskoczył mnie temat wypracowania z języka polskiego. Nie byłam w ogóle przygotowana z nowel.
Byłam przekonana, Ŝe wypracowanie
będzie z „Lalki” albo „Potopu”. Nie
byłam zbytnio zdenerwowana, bo zdawałam sobie sprawę, Ŝe to tylko próba.
• Dla mnie najtrudniejszym przedmiotem była matematyka. Zadania były
trudne i w ogóle nie mogłam sobie
z nimi poradzić. Zaskoczył mnie równieŜ temat wypracowania z języka polskiego. Sprawdzian dyrektorski z języka rosyjskiego teŜ wcale do łatwych nie

KLUB WOLONTARIUSZA
Klub Wolontariusza „Mechanik”
powstał w 2004 roku. Nasze działania są

spoŜytkowany, to wiemy, Ŝe było warto.
Nasze działania są akcyjne, ale wiemy, Ŝe
są potrzebne, o czym moŜe świadczyć fakt,
Ŝe po raz drugi otrzymaliśmy Certyfikat
Członka Regionalnej Sieci Wolontariatu.
Naszymi wielkimi akcjami są organizacje
poczęstunków wigilijnego oraz wielkanocnego.
W roku szkolnym 2007/2008 oraz
2008/2009 pomogliśmy zorganizować wigilię i śniadanie wielkanocne dla najuboŜszych osób ze Słupska. Goście otrzymali
ciepły posiłek oraz coś słodkiego do zjedzenia. Z takiej formy pomocy skorzystało
około 1000 osób. Naszym głównym zadaniem było przygotowanie ławek do siedzenia, stołów, rozłoŜenie na sali gimnastycznej wykładzin oraz obsługa kelnerska
w czasie konsumpcji, resztą zajął się Caritas.
Dariusz Warmbier

z roku na rok coraz szersze i zauwaŜane
przez środowisko lokalne. Małymi krokami idziemy do przodu, zdobywając coraz
więcej doświadczenia oraz rozeznania, kto
potrzebuje naszej pomocy. Nie jest nam
obojętny los osób potrzebujących, niesiemy pomoc w taki sposób, w jaki potrafimy.
Nie liczmy czasu, który w dzisiejszych
czasach jest taki cenny. JeŜeli jest dobrze
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Poradnik dla kupującego słuchawki
(słuchawki i nadajnik muszą znajdować się w polu
widzenia). Do transmitowania dźwięku zamiast
podczerwieni wykorzystuje się dziś fale radiowe
oraz technikę Bluetooth.
Zastosowanie słuchawek
Słuchawki nie tylko zapewnią wygodę
podczas słuchania muzyki z domowego sprzętu
audio-wideo czy odtwarzacza MP3. Sprawdzą się
równieŜ w grach oraz przy rozmowach za pomocą
komunikatorów internetowych. Na rynku coraz
więcej jest równieŜ telefonów muzycznych oraz
współpracujących z nimi bezprzewodowych słuchawek Bluetooth. KaŜde z tych zastosowań stawia inne wymagania urządzeniom:
Słuchanie wyłącznie muzyki
Muszą być dobrej jakości. Ich typ (nauszne, douszne, zamknięte czy otwarte) oraz sposób
połączenia (przewodowo lub bezprzewodowo)
zaleŜy głównie od naszych upodobań i preferencji.
Jeśli zamierzamy słuchać muzyki w podróŜy, warto wybrać model douszny lub nauszny, który
moŜna złoŜyć na czas transportu.
Gry sieciowe i rozmowy przez komunikatory internetowe (VoIP)
Tu najwaŜniejszy jest wbudowany mikrofon i wygoda. W tej roli doskonale sprawdzą się
urządzenia bezprzewodowe, choć jeśli nie przemieszczamy się podczas rozmów i nie reagujemy
zbyt Ŝywiołowo podczas rozgrywki, równie dobrym wyborem będą słuchawki przewodowe.
Wyłącznie do rozmów przez telefon komórkowy
W tym wypadku sprawdzi się zdecydowanie najlepiej monofoniczny zestaw Bluetooth.
Do słuchania muzyki z telefonu komórkowego
Przewodowe słuchawki muszą być kompatybilne z naszym telefonem (nie wszystkie komórki mają typowe złącze mini--jack). Jeśli do
słuchania muzyki i rozmów chcemy uŜywać bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, nasz telefon
musi obsługiwać odpowiednie profile.

Kupno dobrych słuchawek wydaje się
ludziom znacznie łatwiejsze niŜ skompletowanie wysokiej klasy zestawu audio. Nie jest to
nieprawda. Przed dokonaniem wyboru naleŜy
koniecznie poznać róŜne rodzaje słuchawek
i zastanowić się, jak będziemy z nich korzystać.

Douszne czy nauszne, otwarte czy
zamknięte?
Podstawowy obecnie podział słuchawek
róŜnicuje je ze względu na sposób umieszczenia
przetwornika na uchu. Modele nauszne obejmują
całą małŜowinę uszną. Modele douszne umieszczamy wewnątrz kanału słuchowego. Te pierwsze
są zdecydowanie bardziej korzystne dla zdrowia,
ale znacznie mniej wygodne ze względu na większe gabaryty. Korzystając ze słuchawek dousznych, musimy jednak pamiętać, Ŝe emitują one
dźwięk bezpośrednio do kanału słuchowego,
a dodatkowo bardzo często uniemoŜliwiają wymianę powietrza w kanale. Muzyka z takich słuchawek nie powinna być bardzo głośna i nie powinniśmy ich stosować bez przerwy przez wiele
godzin. Brak dostępu powietrza moŜe bowiem
sprzyjać rozwojowi szkodliwych bakterii beztlenowych.
Słuchawki dzielimy takŜe na zamknięte i otwarte.
Chodzi tu o konstrukcję urządzenia. Modele zamknięte mają szczelną obudowę, co sprawia, Ŝe
lepiej tłumią hałasy docierające z otoczenia
i mniej przeszkadzają innym, gdy słuchamy głośnej muzyki.
Z przewodem czy bez?
Tradycyjne słuchawki przesyłają sygnał
elektryczny do przetworników za pomocą przewodu. Ten typ połączenia spotkamy zarówno
w tanich modelach, jak i bardzo drogich konstrukcjach
hi-fi.
Przewód
zapewnia
pewne
i stosunkowo odporne na wszelkie zakłócenia połączenie. W droŜszych modelach przewód moŜe
być wykonany z miedzi beztlenowej, co ma zapewnić lepszą jakość przesyłanego dźwięku.
Coraz większą popularnością cieszą się słuchawki
bezprzewodowe. Dawniej spotykaliśmy je głównie w zestawach audio-wideo, gdzie znajdowały
zastosowanie do przesyłania fonii podczas oglądania telewizji. Dziś są znacznie bardziej uniwersalne. Popularna jeszcze kilka lat temu transmisja
dźwięku z wykorzystaniem podczerwieni dziś
praktycznie nie występuje ze względu na duŜą
podatność na zakłócenia oraz spore ograniczenie
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Czy warto inwestować w technologie poprawiające dźwięk?
Noise canceling - redukcja szumu
Określenie to oznacza usuwanie hałasu docierającego do słuchacza z otoczenia. Mamy z nim
głównie do czynienia, jeŜeli słuchamy muzyki
w podróŜy. Najprostszym sposobem ograniczenia
hałasu jest uŜywanie słuchawek zamkniętych
i modeli dousznych wyposaŜonych w silikonowe
uszczelniacze. Słuchawki z uszczelkami mają
7

w komplecie kilka ich wielkości, co ułatwia wygodne dopasowanie do ucha. Producenci idą jednak dalej i konstruują modele wyposaŜone
w elektroniczne, aktywne systemy redukcji hałasu. Takie słuchawki, dzięki wbudowanym mikrofonom, potrafią wykryć hałas i wyemitować do
naszych uszu dźwięk w przeciwfazie, co ma niwelować zakłócenia.
Poprawianie dźwięku
Moda na muzykę MP3, która podczas
kompresji traci sporo ze swojej wyjściowej jakości, sprawiła, Ŝe producenci odtwarzaczy
i słuchawek prześcigają się w stosowaniu technik
polepszających dźwięk. W teorii mają to być systemy, które przywracają oryginalną jakość dźwięku i stąd często nazywane są restoratorami.
W praktyce jednak jest to kolejna ingerencja
w dźwięk, która czasem przynosi więcej złego niŜ
dobrego. Dlatego jeŜeli mamy moŜliwość, to lepiej zgrać płytę z większą przepływnością (192
kbps lub więcej), a róŜnicę w cenie słuchawek

z restoratorem warto zainwestować w lepsze słuchawki standardowe
Słuchawki do komórki
Słuchawki bezprzewodowe do telefonów komórkowych moŜna podzielić na monofoniczne (przykładem moŜe być Sony Ericsson HBH-PV705,
cena około 100 złotych), słuŜące wyłącznie do
prowadzenia rozmów słuchawki Sony Ericsson
HBH-PV705 oraz stereofoniczne (na przykład
Motorola MOTOROKR S9, cena około 240 złotych).
Te drugie moŜemy wykorzystać do rozmów
i słuchania muzyki z odtwarzacza w telefonie.
Pamiętajmy, Ŝe w takim wypadku zarówno telefon, jak i słuchawki muszą obsługiwać profil
A2DP, a jeśli chcemy za pomocą przycisków
umieszczonych na słuchawkach sterować odtwarzaniem, równieŜ profil AVRCP.
ciekawostki z Internetu proponowane przez Klomfiego

N ow inki z e św iata m otoryzacji
tysięcy złotych). Samochód dla niezamoŜnych ma
zastąpić masowe w Indiach skutery i jest najtańszym samochodem na świecie. Czterodrzwiowe
auto ma 3.1 m długości, 1.5 m szerokości, 1.6 m
wysokości. Dwucylindrowy silnik benzynowy
o pojemności 623. Napęd za pośrednictwem czterobiegowej, manualnej skrzyni biegów trafia na
koła tylne. Jednostka napędowa dysponuje mocą
33 KM i średnio ma zuŜywać około 4-5 litrów
benzyny na 100 km. Od debiutu nano będzie oferowane w dwóch wersjach wyposaŜenia: standard
i deluxe.
Najlepszym sposobem na ograniczenie
korków jest jednak stworzenie systemu, w którym
samochody będą się ze sobą komunikować. Jednym z pierwszych takich rozwiązań był system
AHS. W nawierzchni jezdni umieszczano metalowe wypustki, które, zmieniając pole magnetyczne, przekazywały samochodom informacje
o optymalnej prędkości. System AHS nie został
wprowadzony w Ŝycie, ale doczekał się następców. Niedawno stworzenie podobnego programu
ogłosili szwedzcy naukowcy z Linköping University. WyposaŜone m.in. w kamerę i GPS samochody w zaleŜności od warunków (takŜe pogodowych) organizowałyby się na drodze w wirtualne
grupy. Informacje o dokładnej pozycji, prędkości,
cechach nawierzchni (sucha, śliska czy mokra)
i momencie hamowania byłyby przekazywane do

Czołem koledzy!!!
Mam nadzieję, Ŝe mój artykuł pt. „Auto na
kaŜdą kieszeń” zamieszczony w numerze 3 przypadł Wam do gustu. MoŜe przekonałem kogoś
nawet do kupna auta. Mam zamiar kontynuować
temat związany z samochodami.
Zapewne kaŜdy z Was w większym bądź
mniejszym stopniu interesuje się nowinkami technologicznymi związanymi z pojazdami. Chciałbym podzielić się z Wami informacjami, które
bardzo mnie zaciekawiły, gdy przeglądałem strony internetowe o tematyce motoryzacyjnej. Natknąłem się na fascynujące rzeczy. Nie macie pojęcia, co człowiek jest w stanie wymyślić i stworzyć! Wydawać by się mogło, Ŝe wynalazki związane z technologią aut są bardzo trudne do zrozumienia, a co dopiero do wykonania. Jednak przekonacie się, czytając ten artykuł, Ŝe niekiedy prostota wykonania urządzenia jest szokująca.
Oto kilka ciekawostek ze świata motoryzacji.
Indyjski
koncern
samochodowy
Tata
Group
zaprezentował
na targach w
Delhi auto za
100
tysięcy
rupii (ok. 6
P
PA
AR
RA
AD
DA
A rok 2008/2009, numer 4

8

tak sprawnie jak te montowane na tyle samochodów. Napotykane kłopoty związane są m.in.
z problemami z odprowadzaniem ciepła oraz
kosztami takich konstrukcji. Rozwój rynku produktów LED dla przednich lamp aut ruszyć ma

wszystkich samochodów w promieniu 300 metrów. Komputer pokładowy analizowałby przychodzące dane i sugerował kierowcy hamowanie
lub przyspieszanie. MoŜliwe byłoby takŜe uŜycie
automatycznego pilota.
42-letni Volkswagen Transporter, zwany
popularnie „hippy busem”, stał się pierwszym na
świecie pojazdem samochodowym, którego
wszystkie elementy świecące, w tym lampy drogowe, zostały wykonane w technologii świecących diod LED (ang. light emitting diodes) – informuje „Compound Semiconductor”. Firmy
Volkswagen of America, Inc. oraz OSRAM
wspólnie opracowały serię zmian, jakim poddany
został VW Transporter – kultowy pojazd lat 60.
ubiegłego wieku – w ramach projektu „Kameleon”. W aucie całkowicie wymieniono układy
oświetlenia, montując najnowocześniejsze oświetlenie diodowe, produkowane przez OSRAM.
Silnik benzynowy zastąpiono wydajną elektryczną
jednostką napędową, dostarczoną przez Hybrid
Technologies. „Hippy bus” jest pierwszym autem,
w którym źródłem światła przednich lamp nie są
standardowe Ŝarówki Ŝarowe (halogenowe), ale
super nowoczesne moduły LED. Podobne elementy wykorzystano w kierunkowskazach oraz tylnych lampach. Diody LED zamontowano równieŜ
we wnętrzu auta, gdzie do rozprowadzenia silnego
światła rozświetlającego kabinę wykorzystano
sieć światłowodów przenoszących światło emitowane przez jeden moduł LED generujący białe
światło.
Zero emisji spalin, czysty dla środowiska,
taki ma być nowy model Mercedesa-Benz. “Concept BlueZero”. Całkowicie elektryczny samochód będący nową generacją modeli klasy B ma
pojawić się w sprzedaŜy w 2010 roku. Pięciodrzwiowy hatchback Mercedesa będzie napędzany
ogniwami paliwowymi jako pierwszy seryjny model Mercedesa wykorzystujący tego rodzaju napęd. W koncepcyjnym modelu napęd ma być bardziej kompaktowy i odpowiedni szczególnie do
codziennej jazdy po mieście. Elektryczny silnik
w nowym prototypie klasy B rozwija moc całkowitą 136 KM oraz 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Ponadto “Concept BlueZero”
będzie bardziej oszczędny. Ma spalać 2.9 litra
paliwa wodorowego na 100 km.
Rynek rozwiązań LED (Light Emitting
Diode) do zastosowania w oświetleniu samochodowym. Skomplikowanie wygląda sprawa przodu
auta. Kierowane tam światła, których konstrukcja
miałaby opierać się na diodach, nie rozwijają się
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w 2010 roku. Na Tajwanie opracowywaniem tego
typu oświetlenia zajmują się obecnie m.in. Everlight Electronics, LiteOn Technology i Bright LED
Electronics. Zdaniem tajwańskiej organizacji
ARTC (Automotive Research & Testing Center)
do wyekwipowania jednego auta potrzeba około
100-200 białych diod LED.
33 proc. samochodów osobowych i cięŜarowych w 2012 r. będzie wykorzystywać Bluetooth nie tylko do bezpiecznych rozmów przez telefon komórkowy w czasie jazdy, ale takŜe do obsługi nawigacji satelitarnej oraz sprzętu audio
i video – wynika z raportu firmy analitycznej Strategy Analytics. Zdaniem jednego z analityków,
juŜ w ciągu najbliŜszych dwóch lat urządzenia
Bluetooth rozpowszechnią się na rynku motoryzacyjnym. Będą wykorzystywane nie tylko do bezpiecznych rozmów przez telefon komórkowy
w czasie jazdy, ale takŜe do obsługi nawigacji
satelitarnej oraz sprzętu audio i video zainstalowanego w samochodzie. Bluetooth (ang. „sinozęby”) to standard technologii komunikacji bezprzewodowej pomiędzy róŜnymi urządzeniami
elektronicznymi, takimi jak np. klawiatura, zegarek, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy. Według danych technicznych urządzenia
w tym standardzie komunikują się w zasięgu ok.
10 m, jednak na otwartym terenie zasięg moŜe
wynieść nawet do 200 m. Bluetooth uŜywa fal
radiowych w paśmie 2,4 GHz.
SwieŜy
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G adŜ
ad Ŝety
A teraz propozycja dla kierowców
Jednośladów!
Becker Traffic Assist Z100 to jedno z niewielu urządzeń na rynku mobilnych nawigacji, które zostało stworzone
z myślą przede wszystkim o uŜytkownikach motocykli i rowerów.
Obudowa GPS-a została pokryta gumą
w celu zwiększenia odporności na wilgoć
i zabrudzenia. RównieŜ projekty ekranu
i grafiki zostały dopasowane do potrzeb
motocyklistów i rowerzystów. Becker
Crocodile to urządzenie, do którego
wprowadzono funkcję off-road, która wyznacza trasę przez bezdroŜa, ułatwiając
jazdę w terenie, 4x4, itp.
Jednym z głównych atrybutów nowych GPS-ów jest innowacyjne oprogramowanie, które pozwala m.in. na szybką
kalkulację czterech alternatywnych tras
oraz ułatwia orientację dzięki widokowi
3D ukształtowania terenu i pełnemu widokowi 3D wybranych miast.
Oczywiście interesujących gadŜetów jest
o wiele więcej. KaŜdy znalazłby coś dla
siebie. Mnie akurat te gadŜety przypadły
do gustu. MoŜe i Wam się spodobają?
Fresh

Witam, drodzy czytelnicy! Chciałbym opisać Wam kilka przedmiotów, które umilają
i ułatwiają człowiekowi Ŝycie. Dzięki postępowi technologii są one tak konstruowane, Ŝeby miały jak najmniejsze rozmiary i do tego były proste w obsłudze. Muszą
równieŜ posiadać wszystkie dostępne na
rynku funkcje. Ich zadaniem jest ułatwianie nam najprostszych czynności, które
czasem przychodzą nam z trudem. NajwaŜniejsze, by były małe, podręczne,
z mnóstwem funkcji i przy tym dobrze
wyglądały. Fajnie byłoby zamieszkać na
jeden dzień w zakładzie, który zajmuje się
projektowaniem i produkowaniem tych
przeróŜnych rzeczy.
Na początek ciekawy gadŜet rodem
z serialu Sci-Fi, który moŜe się spodobać
wszystkim tym, którzy lubią aktywnie
spędzać czas lub tym, którzy duŜo podróŜują. Ridgeline W200, bo tak został oznaczony „komputer”, jest przeznaczony do
noszenia na... nadgarstku. Urządzenie posiada 3.5-calowy ekran dotykowy, moduł
GPS, Bluetooth i Wi-Fi, podświetlaną klawiaturę oraz system operacyjny Linux lub
Windows CE.
Specyfikacja Glacier Ridgeline W200:
3,5 calowy, kolorowy i dotykowy wyświetlacz, podświetlane klawisze, Wi-Fi, GPS,
Bluetooth, elektroniczny kompas, Windows CE lub Linux, waga około 290 gramów.
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