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 Po długim okresie zdalnego nauczania, 

wreszcie doczekaliśmy się upragnionego powrotu 

do szkoły. Wprawdzie niektórzy z nas obawiali 

się morza kartkówek i sprawdzianów, by nadro-

bić zaległości, jednak do tego nie doszło. Zapew-

niony przez naszych nauczycieli pozytywny nast-

rój i atrakcje zorganizowane przez Samorząd 

Uczniowski pozwoliły na łagodne przejście do 

rzeczywistości. W murach szkoły, ale również 

w trakcie licznych wycieczek, możemy odbudo-

wać stare przyjaźnie lub nawiązać nowe. Przest-

rzegajmy jednak obowiązujących obostrzeń, by 

w przyszłym roku powrócić do całkowitej nor-

malności. 

 Nawet jeśli atmosfera jest już iście wakacyj-

na, a doskwierające upały przeszkadzają w co-

dziennym funkcjonowaniu, nasi uczniowie nie 

próżnują, co przekłada się na bieżące, ostatnie 

w tym roku szkolnym wydanie Fryczaka. Znaj-

dują się w nim również dwa dodatki specjalne 

w odmiennej oprawie graficznej. Miłej lektury! 
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JĘZYKI WŁOCH 

 Włochy są państwem niezwykle zróżni-
cowanym pod względem mowy, której uży-
wają ich mieszkańcy. Nie dość, że znany 
współcześnie kod językowy nazywany języ-
kiem włoskim jest silnie zdialektyzowany, to 
w dodatku pewna część Włochów posługuje 
się także innymi nienależącymi do dialektów 
włoskich mowami, wśród których dominują 
dialektalne formy języka niemieckiego. 
 Przyczyn silnego zróżnicowania języ-
ków używanych przez mieszkańców Italii 
należy doszukiwać się w historii Półwyspu 
Apenińskiego. Włochy jako jednolite państ-
wo powstały dopiero w drugiej połowie XIX 
wieku na skutek działań Risorgimento, czyli 
ruchu dążącego do zjednoczenia małych 
państw, jak również państw-miast (wł. 
signorie) leżących na wspomnianym terenie. 
Te twory polityczne istniały już w średnio-
wieczu, a renesansowa mapa polityczna Italii 
nieznacznie różniła się od tej przedstawia-
jącej Półwysep Apeniński początku XIX wie-
ku. 
 Nie jest tajemnicą, że większość języ-
ków włoskich wywodzi się z łaciny, która 
jednak wyszła z powszechnego użycia na te-
renach włoskich już około roku 1000. Łacina 
wciąż pozostała językiem ludzi wykształco-
nych, ale niższe warstwy społeczne zaczęły 
mówić własnym. Mowa ludu kształtowała się 
przez wiele setek lat, również poprzez wpływ 
najazdów barbarzyńców. W okolicach roku 
1200 można już mówić o osobnych, różnią-
cych się od siebie gwarach ludowych. Dia-
lekty te można podzielić na trzy grupy: pół-
nocne (6 dialektów), środkowo-włoskie (9) 
oraz południowe (14). Warto zaznaczyć rów-
nież, że część dzisiejszych dialektów ma sta-

tus języka, a oprócz tego mają one również 
swoje własne odmiany, co sprawia, że temat 
dialektyzacji języka włoskiego staje się jesz-
cze bardziej skomplikowany. 
 Przytłaczająca większość dialektów ję-
zyka włoskiego jest używana współcześnie. 
Statystyki wskazują, że 44% Włochów uży-
wa wyłącznie języka włoskiego, 51% włos-
kiego oraz dialektu, a 5% posługuje się tylko 
dialektem. Co ciekawe, część mieszkańców 
dzisiejszej Italii mówi również językami nie-
należącymi do rodziny języka włoskiego i je-
go odmian. Na północy Włoch część osób 
rdzennie używa gwar niemieckich oraz ję-
zyka słoweńskiego, zaś na południowym 
wschodzie można znaleźć językowe enklawy, 
w których mówi się językiem serbsko-chor-
wackim, albańskim lub greckim. Główna od-
miana współczesnego języka włoskiego po-
chodzi natomiast od dialektu toskańskiego. 
Jedną z podstawowych przyczyn ewolucji tej 
odmiany włoskiego w język narodowy jest 
fakt, że sławni włoscy pisarze – Dante Ali-
ghieri, Francesco Petrarka oraz Giovanni Bo-
ccaccio – tworzyli właśnie w dialekcie tos-
kańskim. Popularyzacja ich dzieł na terenach 
Półwyspu Apenińskiego przyczyniła się do 
wzrostu popularności wspomnianej odmiany 
terytorialnej. Jednak współczesny język 
włoski wszedł do ogólnego użycia stosunko-
wo niedawno, bo dopiero po II wojnie świa-
towej. Dotyczy to jedynie formy mówionej, 
która została rozpowszechniona dzięki środ-
kom masowego przekazu. Wcześniej (po 
zjednoczeniu Włoch – Risorgimento), język 
włoski poza Toskanią był używany jedynie 
na piśmie.  
       Kończąc te rozważania, włoskiego, moż- 
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na pokusić się o opinię, że temat dialekty-
zacji języka włoskiego, jego historii, jak rów-
nież innych języków używanych na terenie 
współczesnej Italii, jest kwestią złożoną 
i wymagającą dokładnych filologicznych stu-
diów. Należy jednak przy tym pamiętać, że 
kod językowy jest bardzo ważną częścią kul-
tury danej społeczności regionalnej, jak i na-
rodowej. Badania nad językiem pozwalają 
dokładniej zrozumieć daną grupę społeczną, 
a jednocześnie umożliwiają poszerzenie swo-

ich horyzontów zgodnie ze słowami Federico 
Felliniego: „Inny język to inna wizja świata”. 
W obrębie mowy Włochów bowiem, jak się 
okazuje, mieszkają różne języki i różne wiz-
je. 
 
 
 

 
Autor: Kacper Bugla 
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LINGUE DELL’ITALIA 

L'Italia è un paese molto diverso in 
termini di linguaggio usato dai suoi abitanti. 
Non solo il codice linguistico conosciuto og-
gi come l’italiano è fortemente dialettizzato, 
ma anche alcuni italiani parlano altre lingue 
che non appartengono ai dialetti italiani, tra 
cui dominano forme dialettali di tedesco. 
 La ragione della forte diversificazione 
delle lingue parlate dagli italiani si trova 
nella storia della Penisola. L'Italia come sta-
to unificato emerse solo nella seconda metà 
del XIX secolo come risultato del Risorgi-
mento, un movimento che cercò di unire 
i piccoli stati, così come le città-Stato (le 
signorie) situate nell'area menzionata. 
Queste entità politiche erano già esistite nel 
Medioevo, e la mappa politica rinasci-
mentale dell'Italia differiva poco da quella 
che raffigurava la penisola italiana all'inizio 
del XIX secolo. 
 Non è un segreto che la maggior parte 
delle lingue italiane deriva dal latino, che 
però era già caduto fuori dall'uso comune 
nei territori italiani da circa l’anno 1000. Il 
latino rimase ancora la lingua dei colti, ma 
le classi inferiori hanno iniziato a parlare la 
loro. Il linguaggio del popolo si è formato 
nel corso di molte centinaia di anni, anche 
attraverso l'influenza delle invasioni barba-
riche. Intorno all'anno 1200 si può già 
parlare di dialetti popolari separati, diversi 
l'uno dall'altro. Questi dialetti possono 
essere divisi in tre gruppi: settentrionali (6 
dialetti), centrali (9) e meridionali (14). Vale 
anche la pena notare che alcuni dei dialetti 
odierni hanno lo status di lingua, oltre ad 

avere le proprie varietà, il che rende il tema 
della dialettizzazione dell'italiano ancora più 
complicato. 
 Oggi si parla la maggioranza stragrande 
dei dialetti dell'italiano. Le statistiche 
mostrano che 44% degli italiani usa solo 
l'italiano, 51% usa l'italiano e un dialetto, 
e 5% usa solo un dialetto. È interessante no-
tare che alcune persone nell'Italia di oggi 
parlano anche lingue che non appartengono 
alla famiglia della lingua italiana e alle sue 
varietà. Nell'Italia settentrionale, alcune 
persone sono indigene di dialetti tedeschi 
e sloveni, mentre nel sud-est si possono 
trovare enclavi linguistiche dove si parla 
serbo-croato, albanese o greco.  
 La varietà principale di italiano mo-
derno, invece, deriva dal dialetto toscano. 
Una delle ragioni principali dell'evoluzione 
di quello in una lingua nazionale è il fatto 
che famosi scrittori italiani – Dante 
Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni 
Boccaccio - hanno scritto in dialetto 
toscano. La divulgazione delle loro opere 
nella penisola appenninica contribuì alla 
crescita della popolarità di suddetta varietà 
territoriale. Tuttavia, la lingua italiana mo-
derna è entrata nell'uso generale relativa-
mente di recente, solo dopo la seconda 
guerra mondiale. Questo riguarda solo la 
forma parlata, che è stata diffusa grazie ai 
mass media. Prima di allora (dopo 
l'unificazione dell'Italia - Risorgimento), la 
lingua italiana fuori dalla Toscana era usata 
solo per iscritto.  
 Concludendo queste considerazioni, si  
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può essere tentati di dire che il tema della 
dialettizzazione della lingua italiana, la sua 
storia, così come quella delle altre lingue 
parlate nell'Italia contemporanea, è una 
questione complessa e richiede uno studio fi-
lologico approfondito. Bisogna ricordare, tut-
tavia, che il codice linguistico è una parte 
molto importante della cultura di una co-
munità regionale e nazionale. Lo studio del 
linguaggio permette di comprendere meglio 
un determinato gruppo sociale e, allo stesso 
tempo, di ampliare i propri orizzonti secondo 

le parole di Federico Fellini: "Una lingua di-
versa è una visione diversa del mondo". 
Perché nel discorso degli italiani, come 
risulta, risiedono diversi linguaggi e diverse 
visioni. 
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POWRÓĆMY DO DAWNYCH LAT 

Już niedługo rozpoczną się upragnione 
przez wszystkich wakacje. Czas wyjazdów 
na letni wypoczynek, który jest odskocznią 
od codziennej, szarej rzeczywistości. W tym 
roku jest on z pewnością długo wyczekiwany 
w szczególności przez uczniów, którzy przez 
większą część roku szkolnego byli zmuszeni 
do nauki zdalnej i pozostania w swoich 
domach. Myśl o zbliżającym się wielkimi 
krokami zakończeniu roku szkolnego i wle-
wający się przez okno żar do klasy powodu-
ją, że młodzież zamiast skupiać się na ostat-
nich zadaniach, rozmyśla o miejscach, w któ-
rych będzie spędzała tegoroczne lato. Obec-
nie popularne są wyjazdy za granicę, 
w miejsca egzotyczne, z piaszczystymi pla-
żami i zapewnioną słoneczną pogodą. W dzi-
siejszych czasach taka forma odpoczynku 
jest najczęściej spotykana. W jaki jednak 
sposób spędzali wakacje nasi rodzice i dziad-
kowie? 

Dawniej, w okresie PRL-u wyjazdy 
zagraniczne były rzadkością, tylko nieliczni 
mieli okazję wyjechać do Jugosławii czy nad 
Balaton na Węgrzech. Spora grupa dzieci 
spędzała swoje wakacje na peerelowskich 
podwórkach. Miejscem towarzyskich spot-
kań i pogaduszek był trzepak. To właśnie 
przy nim koncentrowało się podwórkowe ży-
cie. Poza godzinami trzepania dywanów peł-
nił funkcję kawiarni, siłowni i placu zabaw, 
a także bramki dla tych, którzy lubili pograć 
w piłkę. Zabaw i gier na świeżym powietrzu 
było mnóstwo – od skakanek, hula hop, 
przez klasy, sekrety i dwa ognie, aż do 
rozgrywek kapslowych. Ze względu na brak 
zabawek korzystano z tego, co było pod ręką, 
dlatego był to niezwykle twórczy okres. 

W taki to właśnie sposób dzieci spędzały dłu-
gie godziny wolnego czasu. I wcale się nie 
nudziły.  

Na wczasy bardzo często wyjeżdżano 
do ośrodków wczasowych. Tam też odby-
wały się potańcówki, spotkania tematyczne 
i konkursy. Wczasowicze grali w szachy, 
w ping-ponga i w piłkarzyki. Na jeziorach 
organizowano wyścigi rowerami wodnymi 
oraz kajakami. Urlopy spędzano także 
w domkach campingowych. Najpopularniej-
szą jednak formą wyjazdów w latach 70. by-
ły kolonie. Wśród uczniów szczególną popu-
larnością cieszyły się obozy harcerskie 
i wędrowne. Ich uczestnicy spali w schronis-
kach młodzieżowych, wędrując z miasteczka 
do miasteczka albo byli zakwaterowani 
w szkołach. Ważny element tego typu wypo-
czynku stanowiły wybory miss kolonii, a tak-
że inne konkursy np. piosenek. 

Z wielu względów były to czasy nie-
łatwe. Ludzie borykali się z wieloma proble-
mami, a pomimo to potrafili się cieszyć 
z najprostszych form wypoczynku. Warto 
zastanowić się nad tym, czy współczesny 
człowiek byłby w stanie zrezygnować 
z obecnych standardów i w taki właśnie spo-
sób spędzać swój czas wolny? 
 

 
 

Autor: Aleksandra Jarzyna kl. 1D 
 

 
 
 
Źródło: ,,Czas wolny w PRL” Wojciech Przylipiak, wyd. 
Muza 
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 In recent years we have grown to be 
more open to different people. As a result, 
making us more accepting of those who 
aren't like us. We are most familiar with men-
tal illnesses such as depression, anxiety, 
PTSD, but just because we have made such 
progress doesn't mean we always are like 
this. One of the most controversial and fasci-
nating ailments is Dissociative Identity Dis-
order, also known as DID. 
 And you may be asking, what exactly is 
DID? And to put it simply, Dissociative Iden-
tity Disorder, formerly known as multiple 
personality disorder, is a mental illness where 
people in early childhood experienced some 
form of trauma for a prolonged time. DID is 
part of a group of conditions called dis-
sociative disorders. These conditions disrupt 
or break down the memory, consciousness or 
awareness, identity, and or even perception. 
For a person to be diagnosed with DID it re-
quires the presence of at least two 
personalities, also known as alters, with the 
personality having a unique pattern of 
perception thought, and relational style 
involving both the self and the environment. 
These alters must display a pattern of 
exerting control over the body through 
speech and movement. Due to the alters 
switching control over the body a person 
may experience amnesia when another alter 
takes control. 
 But what exactly are alters, and how do 
they work? And to answer that question isn't 
that easy. Alters are separate people all living 
in one body. They all have a conscious mind 
but may be different in how they look, act, 

speak, or even have a different gender, 
religion, and so forth. Each alter has some 
sort of role in the body, some may be 
protectors, while others could be trauma 
holders. Alters may not be aware of each 
other in the body, for example, the host (the 
alter which usually controls the body) may 
not be aware of a protector. Dissociative 
Identity Disorder may cause a chaotic life if 
the alters do not communicate with each 
other, where they could find objects lying 
around the house. 
 Now, this leads to the question why DID 
is controversial in the first place. There is 
more than one reason for this. To start with, 
many people choose to think DID is a fake 
illness made by people with overactive 
imaginations. Disbelievers tend to say that 
DID is a fictitious illness caused by an 
infantile person. This can be very easily dis-
proven by the fact that it has been confirmed 
a real mental illness countless times, with 
more research finally going into the illness 
itself and the changes in the brain that occur. 
This stance is very hurtful to people who 
have just been diagnosed or those who don't 
know what DID is and want to learn about it. 
It can cause a lot of confusion and the spread 
of misinformation is drastic.  
 Another reason why DID tends to 
be  labeled as controversial is due to the false 
media coverage of it. Films like "Glass", 
"The Ward", and many more tend to perceive 
DID as this psychotic illness where the 
person will go from a very sweet and caring 
person to a psychotic and insane murderer. A 
really good example of this misinformation is  

CZYM NAPRAWDĘ JEST 

ROZDWOJENIE JAŹNI? 
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the popular musical "Jekyll & Hyde". The 
main character who is a doctor has another 
alter named Hyde. He is a dangerous and vi-
olent person, in the simplest of terms he is 
the personification of pure evil in a human. 
This makes people see alters as something 
terrifying and evil. After all these films and 
musicals make it out to be that way. From 
multiple accounts, the first time a person 
meets someone with DID their first question 
is “Who is the bad one?” or “Will you try 
killing me?”. These questions are incredibly 
hurtful not only to the person but also in re-
moving the stigma of DID. Assuming some-
one will want to harm you, just because they 
are different from you make, makes life more 

difficult for everyone afflicted with this ill-
ness.  
 In conclusion, Dissociative Identity Dis-
order is a very real condition people suffer 
from, and it is important to understand and 
educate people on these topics, so as to not to 
spread misinformation and hate. As far as 
Although instances of DID are rare, it is still 
important to respect others and not to spread 
into a pool of wrong doings.  
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https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9792-dissociative-identity-disorder-multiple-personality-disorder#:~:text=Dissociative%20Identity%20Disorder%20(Multiple%20Personality,%2C%20identity%20and%2For%20perception
https://www.youtube.com/channel/UC6kFD5xIFvWyLlytv5pTR1w
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QUEEN VICTORIA AND HER SOPHISTICATED 

CULINARY PREFERENCES 
 Queen Victoria is one of the 
most famous sovereigns in the 
whole history. Even nowadays, 
her personality is still popular. 
Her history is very extensive, 
that is why I want to write about 
what she liked to eat. This topic 
seems to be ridiculous none-
theless it is truly fascinating.  
 In the beginning, I would 
like to describe why she loved 
exquisite food so much. Since 
her childhood, Victoria had 
a tendency to gain weight. Her appetite was 
hearty. She was eating much more than she 
should. She loved eating much and fast. 
When she took over the crown of England, 
her weight was about 80kg. I have to 
mention that her height at this time was only 
149cm. Her craving for food increased when 
her husband died. After that, she started 
eating much more. She never cared about her 
health despite her family’s appeals. 
 The most interesting thread in this 
history is what she used to eat. For breakfast 
on the royal table were served porridge, fish, 
eggs, and toasts at one time. The queen 
didn’t eat everything at a clip. She just wan-
ted to have a choice. Her favorite breakfast 
food was a finnan haddock. Dinners mainly 
included four dishes, which were served ac-
cording to French practice (the following 
dish is serving after finishing the previous 
one). The first one was soup. After that 
second dish, which was fish, was served. 
Then meat appeared on the royal table. That 
was not common, traditional meat. Usually, it 
was roast beef or boiled cold chicken which 
also was highly popular. At the very end of 
the dinner desserts and exquisite food, such 

as exotic fruits, were served on 
the royal table.  
 Her Majesty loved seasonal 
food. Every meal had to include 
something seasonal. Sweets and 
dessert were adored by the Queen 
too. Our sovereign loved many 
types of sponges and different 
types of chocolate pralines. Her 
favorite dessert was tart with 
cream and cranberries. She also 
loved different types of alcohol 
such as whisky. When she was 

drinking tea at British five o’clock, she added 
whiskey to her cup of tea because she dis-
liked this drink. Tea was served with many 
types of macarons, cakes and sorbets.  
 Queen Victoria lived 81 years. The Uni-
ted Kingdom owes a lot to her, nevertheless 
her diet was so unsalutary. I think it is a mira-
cle that she lived so long but at the end of her 
life she lost appetite. Her weight decreased 
very quickly. Maybe that allowed her to live 
that long. Queen Victoria was one of the 
greatest British queens and her culinary 
preferences cannot change it. She deserves to 
be fully respected.  
 

 
Author: Tomasz Golinowski 

Opiekun: mgr Małgorzata Pifczyk 
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Queen Victoria's Sex Life & A Closer Look At Her 
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Przy królewskim stole, czyli kulinarne fanaberie 
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DIE REIHE „DEUTSCHE PHILO-

SOPHEN” – GEORG HEGEL 

 Georg Hegel ist einer der berühmte-

sten und angesehensten Philosophen der 

letzten Jahrhunderte. Seine Ansichten ha-

ben einen enormen Einfluss auf nachfol-

gende Generationen von Denkern gehabt 

und sind dauerhaft in den Kanon der eu-

ropäischen Philosophie eingegangen. 

 Eine der berühmtesten Schöpfungen, 

deren Autor Hegel ist, ist die Philosophie 

des Geistes. Er war auch der Begründer des 

modernen deutschen Idealismus. Geist war 

in seiner Philosophie eine ideale Entität, 

ein Absolutes, das sich unfehlbar entwic-

kelt, und mit ihm entwickelt sich die Ge-

schichte, die Kultur und alle anderen 

Aspekte der Welt um uns herum. 

 Seine bekanntesten Werke waren 
"Phänomenologie des Geistes" und 
"Vorlesungen über die Philosophie der Ge-
schichte", und zu seinen berühmtesten Zi-
taten gehört der Satz: "Aus der Geschichte 

der Völker können wir lernen, dass die 
Völker nichts aus der Geschichte gelernt 
haben". 

Autor: Wiktor Belkhayat, 3B 
Opiekun: mgr Karina Łępicka 
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 Nasza planeta jest wbrew pozorom bo-
gata w miejsca o nietypowej budowy geolo-
gicznej, niezwykłych zjawiskach czy wyróż-
niające się przez swoje cechy osobiste np. 
związanymi z jednolitą populacją danego ga-
tunku. Pragnąłbym przedstawić cztery niety-
powe miejsca na Ziemi, których mogliście 
nie znać. 
 Pierwszym tego typu miejscem jest 
urokliwa wyspa Queimada Grande, która od-
dzieliła się od głównego lądu ok. 100 000 lat 
temu, zajmując powierzchnię 0,43 km². Jest 
ona położona ok. 150 km na południe od Sao 
Paulo, jednak nikt nie chce jej zwiedzać. 
Nawet, gdyby znalazłby się jakiś szaleniec, 
jego odwiedziny będą pod kontrolą brazylij-
skiego rządu. 
 Otóż, porośnięta głównie gęstym lasem 
i niezamieszkana wyspa jest siedliskiem ty-
sięcy nadrzewnych węży żararaki wyspowej. 
Żyje tu od 2000 do 4000 osobników. Przypa-
da ich od 1 do 5 na aż 1 m². Zwierzęta te 
mierzą ok. pół metra i ich ukąszenie toksy-
cznym jadem jest śmiertelne dla człowieka. 
Jak tu trafiły? Według jednej z legend to ce-
lowe działanie piratów, którzy tak mieli 
chronić zdobyte skarby. Prawda jest jednak 
nieco bardziej prozaiczna. Tysiące lat temu 
podniósł się poziom wód, który oddzielił 
wyspę od Brazylii, powodując jej izolację od 
kontynentu amerykańskiego. 
 Z powodu obecności tak licznych ga-
dów na wyspie nie występują żadne ssaki, 
gnieżdżą się natomiast na niej ptaki stano-
wiące pożywienie węży. Prawa ewolucji i ten 
rodzaj pożywienia spowodowały, że jad wę-
ży z wyspy jest znacznie silniejszy od jadu 
ich żywiących się gryzoniami kontynental-
nych krewniaków. Porcja tego jadu jest bar-

dzo groźna dla człowieka. Nawet jeśli zdąży-
my na czas z odpowiednim leczeniem, mamy 
około 3% prawdopodobieństwa zgonu, nie-
zależnie od okoliczności. Podania mówią 
o tragicznych przypadkach spotkań ludzi 
z wężami. Według jednej z nich ofiarą miała 
być rodzina latarnika (na początku XX wieku 
na Queimada Grande mieszkali latarnicy). 
Szczęśliwie od lat 20. latarnia jest już zauto-
matyzowana i wymaga tylko dorocznego 
nadzoru. 
 Kolejnym miejscem jest Wyspa Luzon 
o powierzchni 109 965 km², będąca główną 
wyspą Filipin. Jej wyjątkowość można za-
uważyć na powulkanicznym słodkowodnym 
jeziorze Taal. powstałym po gigantycznej 
erupcji wulkanu Taal pomiędzy 500 000 
a 100 000 lat temu. Na środku tego jeziora 
znajduje się tworzący wyspę wulkan. Co 
więcej, w jego kraterze jest jezioro, na któ-
rym utworzyła się mała wysepka. Mamy za-
tem do czynienia z niebywałą sytuacją wyspy 
w wyspie w wyspie. 
 Następnym, równie nietypowym jak po-
przednie miejscem jest  North Sentinel, która 
jest niewielką wyspą w archipelagu Andama-
nów na Oceanie Indyjskim. Od prawdopodo-
bnie 60 tys. lat jest zamieszkiwana przez od-
izolowane od świata plemię, o którym prawie 
nic nie wiadomo, ponieważ jego stosunek do 
reszty ludzi jest bardzo agresywny. Z uwagi 
na wprowadzony zakaz zbliżania się do wys-
py i wcześniejsze wrogie kontakty, dokładna 
liczba Sentinelczyków pozostaje nieznana. 
Dane są rozbieżne, wahając się od zaledwie 
15 do 500 osób. Nieznany pozostaje też 
wpływ na mieszkańców trzęsienia ziemi z ro-
ku 2004, wiadomo jedynie, że część z nich 
na pewno przeżyła (wysłany po trzęsieniu 

NIETYPOWE MIEJSCA NA ZIEMI 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzęsienie_ziemi_na_Oceanie_Indyjskim_(2004)


FRYCZAK©  
C Z A S O P I S M O 

© F R Y C Z A K  2 0 2 1     •     2 L O . R Y B N I K . P L     •     T H E F R Y C Z A K @ G M A I L . C O M 

 

śmigłowiec ostrzelano strzałami). Podejrze-
wa się również, że mogą oni praktykować 
kanibalizm, chociaż nie ma na to dowodów. 
Ludność Północnego Sentinelu posługuje się 
językiem niespokrewnionym z innymi uży-
wanymi przez ludy andamańskie wskutek 
izolacji wyspy od reszty archipelagu. Poziom 
technologiczny Sentinelczyków jest na po-
ziomie epoki kamienia łupanego, znają 
ogień, ale nawet nie potrafią go rozkrzesać, 
a ich narzędzia składają się z prostych wiąza-
nek kamieni i drewna. Z istniejących nagrań 
i zdjęć wiadomo, że Sentinelczycy używają 
długich łuków, oszczepów oraz noży i ka-
mieni. Do połowu ryb stosują, oprócz spec-
jalnych strzał z ząbkowanymi ostrzami, dłu-
gie harpuny (ok. 2,5 m długości) i proste sie-
ci. Posługują się też ciesakami, grubo plecio-
nymi koszami oraz drewnianymi pojemnika-
mi. Umieją budować także proste przybrzeż-
ne łódki z bocznym pływakiem, które wyko-
rzystują do łowienia ryb i zbierania skorupia-
ków z przybrzeżnych lagun, jednak te nie na-
dają się jednak do podróżowania po otwar-
tym morzu. Na szyjach noszą proste ozdoby, 
niektóre wykonane z przedmiotów wyrzuca-
nych na brzeg, które często są metalowe. 
Pierwszą wyprawę naukowo-badawczą do 
tego miejsca zorganizowano w styczniu 1880 
pod dowództwem Portmana. Mimo że miesz-
kańcy uciekli w głąb wyspy, udało się poj-
mać dwoje starców i czworo dzieci, których 
zabrano na ląd. Starsi zmarli jednak dość 
szybko (prawdopodobnie na nieuodpornioną 
chorobę ze względu na zaawansowaną izo-
lację plemienia), a dzieci obdarowane upo-
minkami przewieziono z powrotem na wyspę 
i więcej ich nie widziano. Od 1967 z inicja-
tywy antropologa Triloknatha Pandita zorga-
nizowano szereg wypraw. Próby te, w asyś-
cie uzbrojonych policjantów, nie zakończyły 
się jednak sukcesem. Dopiero 29 marca 1970 
ekspedycja Pandita natknęła się na grupę tu-
bylców. Według jednego z członków ekspe-
dycji wojownicy, po otrzymaniu w darze 

wrzuconej do morza pewnej ilości ryb, groź-
nie okrzyczeli członków ekspedycji. Następ-
nie część z nich zaczęła kopulować z partner-
kami, które wyszły na brzeg. Po chwili Senti-
nelczycy wycofali się w głąb wyspy, a ekspe-
dycja zawróciła. Inną próbę w 1974 podjęło 
towarzystwo National Geographic. Ekspedy-
cja została jednak dwukrotnie ostrzelana z łu-
ków, a reżyser mający nakręcić film doku-
mentalny został ranny w udo. Mimo to po-
zostawiono upominki (m. in. jedzenie, za-
bawki, przyrządy codziennego użytku), po 
czym wycofano się. Tubylcy zabrali tylko 
kokosy i garnki, świnię zadźgali, a resztę po-
darunków zakopali, wracając w głąb wyspy. 
Od 2005 obowiązuje całkowity zakaz zbliża-
nia się do wyspy. Mimo to w 2006 dwóch 
kłusowników łowiących kraby dopłynęło 
w pobliże wyspy i podczas snu zostało zast-
rzelonych przez sentinelskich łuczników. 
Miejscowi pochowali ciała w płytkich gro-
bach. Nie udało się ich zabrać z wyspy, gdyż 
wysłany helikopter został ostrzelany. Kolej-
ny tragiczny incydent zdarzył się 16 listopa-
da 2018, gdy John Chau, 27-letni Amery-
kanin z Alabamy, podróżnik i chrześcijański 
misjonarz, dostał się na wyspę dzięki pomo-
cy miejscowych rybaków. Został zastrzelony 
przez plemiennych łuczników. Obecnie Sen-
tinelczycy posiadają pełną niezależność, 
a władze indyjskie ograniczają się jedynie do 
sporadycznego monitorowania wyspy z dys-
tansu i przestrzegania zakazu wstępu. 
 Ostatnim ciekawym miejscem, które 
przedstawię, jest wyspa Oko (hiszp. - El 
Ojo), znajdująca się w bagnistej delcie Para-
ny w pobliżu stolicy Argentyny – Buenos 
Aires. Wyspa ma idealnie równe brzegi, two-
rzące wyraźnie zarysowany okrąg, tak jak je-
zioro, na którym się znajduje i którego zaj-
muje około 4/5 powierzchni. Jej średnica 
wynosi 118 metrów. Wyspa stale się przesu-
wa w stosunku do brzegów, dlatego woda 
w jeziorze wygląda jak sierp księżyca. Od-
krył ją amerykański geolog Richard Petroni. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Laguna
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Pierwsza wyprawa na wyspę zakończyła się 
niepowodzeniem, grupa geologów nie dotar-
ła nawet do 900 metrów od jeziora, ponieważ 
ugrzęzła w okolicznych bagnach. Natomiast 
druga zakończyła się sukcesem. Jak zrelacjo-
nował odkrywca Richard Petroni:  
„Odkryliśmy, że woda jest niesamowicie 
przezroczysta i zimna, co jest bardzo niety-
powe dla tego obszaru. Dno jest solidne 
w przeciwieństwie do okolicznych bagien. 
Wyspa na środku jeziora się porusza. Nie 
wiemy dlaczego, ale ona pływa”.  
 Wokół miejsca krążą różne domysły 
i podania – od opowieści miejscowych 
o mieszkających tam bóstwach lub demo-
nach po potencjalną bazę kosmitów lub ślad 
lądowania UFO. Jednak prawdopodobna 
przyczyna jego powstania jest o wiele bar-
dziej prozaiczna, zakłada się, że ruch wyspy 
jest spowodowany podziemnym wyciekiem 
metanu, wywołującym prąd wodny porusza-

jący wyspę i wpływającym zarazem na wy-
jątkowo niską temperaturę wody. Konstruk-
cję wyspy tworzą rośliny rzeczne, będące ze 
sobą zespolonymi połączone dodatkowo 
rzecznym mułem oraz innymi utworami 
rzecznymi, który stabilizuje strukturę wyspy. 
Rośliny te egzystują na podobnych warun-
kach jak te uprawiane hydroponiką (bez-
glebowa uprawa roślin na pożywkach wod-
nych). 
 Zatem, jak widzimy, na naszej planecie 
są miejsca, których cechy odbiegają od typo-
wych realiów przyrody. Takich lokalizacji 
jest jednak o wiele więcej, a ja wymieniłem 
te, które moim subiektywnym zdaniem są 
najbardziej nietypowe i ciekawe zarazem. 
 

 
Autor: Kamil Romanik 

Opiekun: mgr Małgorzata Pifczyk 
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 The mission of “spreading civilization” 
undertaken by Europeans in North America 
has been recorded in the pages of history in 
a particularly bloody way, as rapes, epide-
mics, executions. Indian casualties are coun-
ted in millions, (some refer to the scale of the 
genocide as the Holocaust). 
 Indians are the indigenous people of the 
Americas, being nomadic tribes that until 
about 30,000 years ago came to the places 
they inhabit today, directly from Asia. How-
ever, despite many commonalities, due to 
settlement in different geographical areas and 
cultural circles, differences became increa-
singly important. Not only physical appear-
ance, but also language, customs, beliefs or 
desire for expansion, led from many minor 
conflicts to even great wars. It was only with 
time that the Anglo-Saxons began to distin-
guish between them, remembering that an 
encounter with Apaches and Iroquois would 
almost always end in a fight, as opposed to 
Sioux or Cheyenne who were more inclined 
to form alliances. 
The meeting of Indians and Europeans 
(omitting the Vikings) occurred in 1492 with 
the discovery of the New World by Chris-
topher Columbus. Subsequent expeditions 
settled further stretches of the Americas. 
1492 is a pivotal time for Indians living in 
what is now the Americas. The arrival of the 
white man on the continent, his previous 
home, meant forced colonization, Christiani-
zation, settlement, and slavery. Numerous 
uprisings, countless clashes and bloody wars 

left a handful of the 15 million indigenous 
people (4 million in the US). It was not until 
the arrival of the colonizers that the Indian 
tribes were forced to unite and stand  
shoulder-to-shoulder with a common enemy. 
Forcibly resettled in designated special re-
serves, they still cannot come to terms with 
their fate. The autochthons were considered 
half naked savages who needed to be civili-
zed. There was a clash of different menta-
lities and cultures, both of which claimed the 
right to decide on the other, than the mere 
coming together of two peoples . 
When the Anglo-Saxons began colonizing 
what is now the United States in 1607, they 
were no less brutal than their Spanish pre-
decessors in Latin America, who brought 
about the downfall of the Mayan, Aztec, 
Olmec and Inca civilizations. Successive ge-
nerations of “pilgrims,” already Americans, 
sought to subjugate the natives at all costs. 
Often in drastic ways, for example, the 
slogan, "A good Indian is a dead Indian," by 
U. S. Gen. Philip Sheridan, was popular al-
most until the end of the 19th century. So is, 
“Kill the Indian, save the man,” sometimes 
called the motto of cultural terrorism of the 
colonizers. 
 Even diseases brought by Europeans, 
such as smallpox, wreaked havoc. This often 
favored the colonists. as the English Puritans 
(a branch of Protestants who clung to the Bi-
ble), who in 1620 arrived on the ship “May-
flower” in the "New England", found out. 
The settlers believed that God had given 

THE SITUATION OF NORTHEN AMERICAN 

INDIANS DURING EUROPEAN 

COLONIZATION IN THE USA 
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them the right to take over lands that the 
Indians were not using (not putting them 
under cultivation). This attitude aroused re-
sistance from the natives, which effectively 
waned after the smallpox epidemic of 1633-
34. The plague decimating the Indian tribes 
greatly helped in the conquest of the new-
comers from Europe, as well as in the “ex-
termination” of the Aztecs by the Spaniards, 
who came in increasing numbers from the 
Old Continent.  
 There were three major powers com-
peting in North America: the English, 
French, and Spanish, getting into numerous 
conflicts with each other, which were both 
fueled by the surrounding wars of the na-
tives. 
 There were many more political re-
shuffles on the continent, such as the Seven 
Years' War (1756-1763), which brought 
together several smaller and larger states in 
Europe and changed the balance of power 
between France and Great Britain in North 
America. Undoubtedly an entirely new hand 
was the emergence of the United States, 
a state created by the rebellion of thirteen 
British colonies. The USA declared indepen-
dence in 1776 (at that moment becoming 
another new player in the competition for 
land and influence in the New World), in the 
following years defending its independent 
existence from Great Britain, to which our 
compatriots like Tadeusz Kościuszko and 
Kazimierz Puławski contributed. 
 As the situation stabilized, the Ameri-
cans began to demand the subjugation of the 
Indians living in the territories between the 
Appalachian mountain range and the Missi-
ssippi River valley. This was still an after-
math of the rivalry with Britain, as the In-
dians living there overwhelmingly supported 
the British in the colonial war. These, in turn, 
continued their presence in America, and, 
moreover, began to explore the lands on the 

west coast of the mainland, on the Pacific 
Ocean. 
 The expeditions of George Vancouver 
and William Broughton explored areas of 
what is now British Columbia (Canada) and 
the states of Washington and Oregon. In 
1793, Scotsman Alexander Mackenzie 
reached North America from the east as the 
first European. Over the next century, the US 
subjugated vast tracts of land and took shape 
as we know it today. The breakthroughs in 
this were – the purchase from France of 
Louisiana in 1803 , which was a much larger 
area than the present state, and the victorious 
U. S. — Mexican War (1846-1848), which 
resulted in the American acquisition of lands 
from Texas to California and the above 
expeditions. As with the aforementioned 
Louisiana, the United States acquired Alaska 
from Russia in 1867 for $7.2 million. 
A country that started as a cluster of a dozen 
colonies on the Atlantic Ocean became 
a huge country, reaching all the way to the 
Pacific Ocean. On it’s lands, however, there 
were still countless Indian tribes who, fearing 
for their lands and commercial interests, 
often came into armed conflict with the 
Americans.  Several figures stood out among 
the Indian chiefs. Little Turtle of the Ottawa 
tribe along with Blue Jacket of the Shaunis 
tribe led the Indian confederacy with some 
success. Far-reaching plans were also held by 
Tecumseh (Puma Ready to Jump), who at-
tempted to unite all the Indians north of the 
Ohio and create the first Indian state. How-
ever, the plan fell through with the end of the 
subsequent British-American War (1812 - 
1815). 
 There are many infamous chapters in 
the history of American-Indian relations that 
have stained the honor of the colonizers. Just 
think of the deaths of 4,000 Iroquois during 
the forced relocation of southern tribes to 
Oklahoma (which was a sort of "Australia" 
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of Indians) in the 1830s. Nearly 15,000 
Indians were forced to walk hundreds of 
miles in the winter. Almost one in four of 
them did not survive the hike. Many died of 
exhaustion on the way, while those who tried 
to escape were pursued by escort soldiers. 
Those captured faced a bullet to the head. 
That's why the route the Indians traveled was 
called the Trail of Tears. 
 The last great Indian conflict east of the 
Mississippi was the "Black Hawk War," 
which broke out in 1832. The Indians, driven 
out by the whites, eventually fought the 
Illinois militia (of which Abraham Lincoln 
was a member), but with far inferior 
technology they were forced to surrender. It 
was a little different with the Red Cloud 
(Makhpiya-luta). 
 The conflict of 1866-1868 associated 
with him also took its name from him: the 
Red Cloud War. The fighting began after the 
end of the Civil War. Americans still feared 
the indigenous people, whose bloody deeds 
were visible to the naked eye. Since 1864, 
the massacre of Sand Creek, the conflict has 
only intensified. "The Sand Creek Massacre 
is considered one of the most vicious acts of 
barbarism committed by American soldiers. 
They deliberately attacked the defenseless 
and killed over 160 people in cold blood. 
Colonel John Chivington, commander of the 
Colorado militia, had given the order to 
attack. It was the early morning of November 
29, 1864. Almost at the same moment, the 
nearly 700 soldiers he had under arms 
opened fire on the completely surprised 
Indians. A group of two hundred Cheyenne 
and Arapahos, mostly children, women and 
old people, had no chance. The encampment 
on Sand Creek contained only those who 
were not capable of hunting buffalo. The 
Indians were losing their hunting grounds 
and were being ravaged by hunger, disease, 
and alcoholism, which was primarily related 
to the activities of the vast number of settlers 

from the east. Eventually the bubble of 
resentment burst, and the immediate cause of 
the war was an attempt to create a kind of 
demarcation line –  free of Indians that would 
stretch from Wyoming to Montana. To 
achieve this goal, the Americans began 
building military forts along the Bozeman 
Trail. This was a violation of previous 
agreements with the natives, who were 
willing to tolerate settler movement but not 
permanent military posts. A strategically 
important point was Fort Phil Kearny on a 
tributary of the River Powder. By the end of 
1866 alone,  51 battles and minor clashes had 
been fought around it – in fact, a regular 
siege was in progress. The battles under Red 
Cloud were remarkable in that they produced 
definite results for the Indians, and the 
Redskins had to be given equivalent treat-
ment in negotiations with the Americans 
thanks to the efficiency of Red Cloud, who, 
moreover, proved to be not only a good 
strategist but also a diplomat; government in 
Washington eventually ordered the military 
to abandon the posts and burn the remains. 
The Powder River land was to be an in-
violable exclusively Indian territory. White 
colonizers also began to create reservations 
to which they relegated Indians, forbidding 
them to leave (like Oklahoma, mentioned 
earlier). Most such “restricted areas” were 
established in the second half of the 19th 
century under discriminatory laws. State 
authorities have interpreted them extremely 
strictly. North Dakota, for example, announ-
ced that all Indians were to be on reserva-
tions by the end of January 1876 or they 
would be killed. 
 The atmosphere of mutual hostility was 
completed by the gold rush that America ex-
perienced in the 1860s and 1870s. The army 
providing protection for the prospectors was 
then engaged in regular battles with the 
Indians, who were denied access to their own 
villages overnight. Shortly thereafter, the 
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General Land Division Act of 1887 truncated 
the land allotted to the Indians. 
 The Sand Creek Massacre mentioned 
above was not the only slaughter of Indians 
that stirred the American public. Interesting-
ly, the Cheyenne chief, Black Cauldron, who 
was one of the few survivors of the 1864 
attack, was killed four years later in a similar 
ambush organized by Lieutenant Colonel 
George Custer on the Washita River in Okla-
homa attacked at night because they dared to 
leave their assigned location by the authori-
ties. They went hunting because the food 
supplies announced by the government stop-
ped coming to the reserve. 
 The self-will of the Indians did not 
please the commanders of the American 
army, who seized the opportunity: they sent 
soldiers from the 7th U. S. Cavalry Regiment 
to slaughter the peaceful Cheyennes. Com-
pletely surprised Indians, who half naked ran 
out of their tepees, were killed by rifle salvos 
or horse hooves. According to the comman-
der's report, 103 Cheyenne warriors were 
killed in the attack, and more than 50 women 
and children were taken prisoner. The per-
petrators of such massacres usually went un-
punished. Although a trial was demanded for 
the crimes committed by Colonel Chivington 
and Lieutenant-Colonel Custer, neither of 
them went to trial. 
 The cavalrymen commanded by James 
Forsyth, on the other hand, made history as 
participants in another massacre believed to 
be the last by whites against Indians. 29. On 
12.1890, a detachment of Americans fired 
artillery and Gatling machine guns at an en-
campment of Sioux who were stationed at 
Wounded Knee Creek. According to estima-
tes, more than 300 people were killed. Only 
when the three-day snowstorm had stopped 
did they return to the battlefield to bury the 
fallen in a mass grave. 
 However, Indians also committed 
murders. Scalping alive was particularly 

frightening. The fate of 23 Texans leading a 
herd of horses to California was widely 
reported - they were attacked by Comanches 
on April 2, 1855. Before the natives  killed 
the captives, they subjected them to torture, 
including ripping the skin from their skulls. 
We know this because one of the prisoners 
was released to deliver the message that the 
scalp would be lost to anyone who dared to 
enter Indian lands. 
 After this event, scalping, a gruesome 
custom practiced by some Indian tribes, be-
came famous. To put it simply: the more 
such trophies, the more powerful the warrior 
became in the eyes of his fellows. The Apa-
ches, Comanches and Iroquois were the most 
brutal in this regard. Over time, in an act of 
revenge, whites began scalping Indians as 
I mentioned in the beginning. 
 As a result of their conquests, in ex-
change for concessions, they were assigned 
territory that was handed over to their com-
plete control. This solved the problem of In-
dians harassing white settlers, allowing them 
to continue to expand. Eventually they also 
became a place of refuge and an opportunity 
to maintain cultural distinctiveness, although 
at first they were also a place of forced 
civilization. It was not until 1934 that the 
Indian Reorganization Act was passed, the 
provisions of which were still being amended 
in the late 1970s and early 1980s. With this, 
the Indians, in addition to the many rights 
that constitute their distinctiveness, were 
given the opportunity to engage in legal 
gainful activity. 
 However, most of the indigenous people 
are still gathered in the numerous Indian re-
servations. There are 325 in the United States 
alone. They account for 2.3% of the country's 
area. The largest Indian reservation is the 
Navajo Nation Reservatio. It is located on the 
border of states –  Arizona, New Mexico and 
Utah. More than 165,000 members of the 
Nawah tribe live here. It has an area of 
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71,000 square kilometres (almost 25% of 
Poland's area). The head-quarters of the local 
government is located in Window Rock 
(Arizona) and is a top destination for tourists 
wanting to experience Indian life and their 
amazing culture Today, despite many 
attempts at assimilation, it is the true home of 
the Indians. Unfortunately, Indian reser-
vations did not protect the culture of 
America's indigenous people from gradual 
destruction. Still vivid traumas from history 
and numerous divisions in society are the 
cause of many conflicts. Indian contempo-
raries fighting for their rights were respon-
sible for, among other things: the occupation 
of Alcatraz Island (1969) or the occupation 
of the town of Wounded Knee (1973). At the 
same time, there are numerous lawsuits by 
ethnic associations or organizations. The best 
known are the National Congress of Ameri-
can Indians or the American Indian Move-
ment. Today's Indian reservations are auto-
nomous areas on the map of the United 
States and Canada that are inhabited by Na-
tive Americans. By virtue of signed decrees 
his basic task is not only to protect the 
territory but also cultural distinctiveness and 
tribal identity. 

 Today it is very difficult to estimate the 

number of true Indians living on the Ameri-

can continent. Currently, about 5 million 

people admit to this origin.  

“Nowadays, during Thanksgiving school 

plays, the little 'pilgrims' and 'Indians' sit 

down at a table together and celebrate life in 

the civilized world together. The memory of 

the bloody beginnings of US colonization is 

gradually fading. It is superseded by new 

reports about Indians. Paradoxically, even 

today Native Americans are considered 

maladjusted, in need of civilization. This 

time, however, it is not because of colorful 

costumes, feathers in the hair, an unfamiliar 

language and incomprehensible customs, but 

because of alcoholism, drug addiction and 

organized crime, which are a real scourge on 

the reservations of modern Indians.” 

 

 

Author: Kamil Romanik 

Opiekun: mgr Małgorzata Pifczyk 

 

 

Sources: 

1. https://menway.interia.pl/historia/news-holokaust-ktorego-nie-uznano-

gdzie-zniknely-miliony-indian,nId,2547811 

2. https://nawakacje.eu/indianie-w-usa/ 
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NAZWY WIELKICH LICZB 
Do czego potrzebne są nam wielkie liczby? 
 Wielkie liczby wykorzystywane są 
szczególnie w naukach ścisłych oraz w tech-
nice. Stosuje się tam głównie zapis matema-
tyczny, czyli zapis z użyciem potęg liczby 10 
lub notację inżynierską, gdzie liczba 10 zas-
tępowana jest literą e, czyli na przykład 
7e45. Słowne nazwy są natomiast wykorzys-
tywane przede wszystkim w ekonomii. 
Historia 
 Pierwszy raz liczbę 1000000000000 
nazwał słowem „bymilion” francuski mate-
matyk Jehan Adam w roku 1475. Nie pop-
rzestał jednak na tym, bo określił również 
liczbę 1000000000000000000 jako „tri-
milion”. 
Dlaczego europejski miliard w Ameryce 
nazywa się bilion?   
 Amerykańskie nazewnictwo wielkich 
liczb łączy łacińskie przedrostki takie jak: bi- 
(n=2), tri- (n=3) itd., natomiast końcówki ta-

kich liczb mają końcówkę -lion. Europejskie 
nazewnictwo pokazuje wielokrotność milio-
na lub miliarda i do łacińskiego przedrostka 
dodaje odpowiednio: -lion lub -liard. 
 Liczba 10^100 nosi nazwę googol, 
została ona wprowadzona przez Edwarda 
Kasnera. 
Googol:  
 10000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000 
Masy Słońca i planet: 

Słońce – 1,989 * 10^30 – 1,989 
kwintylionów kg 

Merkury – 3,302 * 10^23 – 330,2 
tryliardów kg 

Ziemia – 5,974 * 10^24 -  5,974 
kwadrylionów kg 

Jowisz – 1,899 * 10^27 – 1,899 
kwadryliardów kg 

Potęga 10 Nazwa europejska Nazwa amerykańska 

9 miliard bilion 

12 bilion trylion 

15 biliard kwadrylion 

18 trylion kwintylion 

21 kwadrylion sekstylion 

24 kwintylion septylion 

27 kwadryliard oktylion 

30 kwintylion nonylion 

33 kwintyliard decylion 

36 sekstylion undecylion 

Inne przykłady wielkich liczb w Ameryce i w Polsce 

Źródła: 

Wikipedia - Wikipedia, wolna encyklopedia 

Podręcznik -  MATeMAtyka 1 Nowa Era  

Autor: Jan Pifczyk 

Opiekun: mgr Małgorzata Pifczyk 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_główna
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 W 2020 roku Nagrodę Nobla w dziedzi-
nie fizyki przyznano za badania nad czarny-
mi dziurami – najbardziej tajemniczymi zja-
wiskami we Wszechświecie. Laureatami tej 
nagrody są kosmolog Roger Penrose oraz 
astronomowie Reinhard Genzel i Andrea 
Ghez. 
 Tak naprawdę pierwsze rzeczywiste 
czarne dziury zostały wykryte dopiero pod 
koniec XX i na początku XXI wieku. Jak sa-
ma nazwa wskazuje są one czarne, czyli nie-
widoczne dla teleskopów optycznych i radio-
teleskopów. O ich obecności, na przykład 
w centrum danej galaktyki, mogą jedynie 
świadczyć grawitacyjne oddziaływania 
z okoliczną materią. Te egzotyczne obiekty 
mogą mieć masy gwiazdowe, czyli od kilku 
do kilkunastu mas Słońca, jak i cięższe, zwa-
ne supermasywnymi czarnymi dziurami. 
I właśnie to naukowcy zaobserwowali 
w środku naszej Drogi Mlecznej. Badaczom 
udało się zrobić zdjęcia cieni czarnych dziur. 
Intensywne badania nad czarnymi dziurami 
prowadzone są przez wielu teoretyków. Jed-
nym z nich jest słynny kosmolog Roger Pen-
rose, który wykazał między innymi, że teoria 

względności Einsteina narzuca obecność 
i tworzenie się czarnych dziur we Wszech-
świecie. Jednak Roger ma dużo więcej zas-
ług, współpracował on także z Stephenem 
Hawkingiem. Wraz z nim udowodnił twier-
dzenie o osobliwościach w ogólnej teorii 
względności. 
 Reinhard Genzel i Andrea Ghez (czwar-
ta kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla 
w dziedzinie fizyki) odkryli, że w centrum 
naszej galaktyki również znajduje się nie-
widoczny, ale niezwykle masywny obiekt. 
Z badań wynika, że odpowiada on aż czterem 
milionom mas Słońca, musi to być zatem ga-
laktyczna czarna dziura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Jan Pifczyk 
Opiekun: mgr Małgorzata Pifczyk 

NAGRODA NOBLA Z FIZYKI 2020 

Źródła: 

Podręcznik MateMatyka 1 Nowa Era 

Wikipedia --- Wikipedia, wolna encyklopedia 

Nobel 2020. Przyznano Nagrodę Nobla z fizyki. Za co? - Wiadomości (onet.pl) 

Nobel z fizyki 2020 przyznany kosmologowi i astronomom | Urania - Postępy 

Astronomii 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_główna
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nobel-2020-przyznano-nagrode-nobla-z-fizyki-za-co/5d46pdv
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/nobel-z-fizyki-2020-przyznany-kosmologowi-i-astronomom
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/nobel-z-fizyki-2020-przyznany-kosmologowi-i-astronomom
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 Subtitles are captions displayed at the 

bottom of a cinema or TV screen that trans-

late the dialogue. They are mainly used in 

Scandinavian countries, Portugal, Greece and 

English – speaking countries. In Poland, 

films with subtitles are mainly shown in 

cinemas, on DVD’s and catch – up TV. Using 

available subtitles can be advantageous but 

some people may perceive them as 

a hindrance. There are many advantages of 

using subtitles. Firstly, subtitles allow the 

audience to watch videos in sound – sensitive 

environments such as library or even public 

transport. They can also help improve 

language skills for writing, spelling, or even 

grammar, not mention the clarity of content 

involving technical language (when the 

viewer is not experienced within the 

industry). Another great benefit of using 

subtitles is that they force the viewer to 

maintain concentration for longer periods of 

time. Furthermore onscreen text ensures the 

audience can fully appreciate the video 

regardless of any background noise; they can 

help to follow the film or video (even with 

the speech) much easier, even when the 

viewer is deaf or face some hearing difficul-

ties. Watching a film or TV show whilst 

using subtitles can improve learning of that 

language, a person is able to listen and read 

consciously and subconsciously picking up 

elements of the given language. Finally, 

viewers can improve literacy; reading speed 

and fluency, word knowledge, word re-

cognition, vocabulary and listening skills. On 

the other hand, the use of subtitles also 

brings problems. During the performance, 

the viewer focuses more on the subtitles than 

the action itself, and during the dialogue it is 

hard to guess who said what line. But the 

most common one is the difficulty in keeping 

up with the spoken words. To prevent this, it 

is best to throw out introductions and 

generalize phrases that take too long to 

translate. Translation of proper names is 

another problem. It is best to adapt them to 

Polish reality and simply generalize them. 

Subtitles should occupy a maximum of two 

lines and their form should be as easy to read 

as possible. In conclusion, the main dis-

advantage of using subtitles is the difficulty 

in following the text, while the advantage is 

definitely the possibility of learning the 

language while reading. In my opinion, sub-

titles are a good method of translating 

dialogue. I love listening to the original 

soundtracks and learning new vocabulary 

during the screening.  

 

Autor: Paweł Kubiś 1B 

Opiekun: mgr Małgorzata Pifczyk 
 

 

 

Źródło:  

https://prezi.com/08filutekvzw/lektor-napisy-czy-

dubbing/ 

SUBTITLES 
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 Promieniotwórczość to rozszczepienie 
jąder atomów niektórych pierwiastków, które 
nazywamy pierwiastkami promieniotwórczy-
mi. Izotopy niektórych pierwiastków nie są 
trwałe i ich jądra same rozpadają się na 
mniejsze części. Uwalnia się wtedy energia 
w postaci promieniowania alfa (α), beta (β), 
gamma (γ).  
 Czynnikiem podstawowym, decydują-
cym o trwałości jądra atomowego, jest sto-
sunek liczby neutronów do liczby zawartych 
w nim protonów. Nietrwałe jądra mają pier-
wiastki, których liczby atomowe są większe 
od 83. Pierwiastki te są źródłem promienio-
twórczości naturalnej.  
 Promieniotwórczość naturalną odkrył 
Francuz Henri Becquerel w 1896 roku. Ot-
rzymał on za to odkrycie Nagrodę Nobla. 
Promieniotwórczością zajmowała się rów-
nież Polka Maria Skłodowska-Curie, odkryła 
ona rad i polon wraz z mężem Piotrem Curie, 
za co otrzymali w 1903 Nagrodę Nobla. 
W 1911 roku Szwedzka Akademia Nauk 
przyznała jej po raz drugi, tym razem samo-
dzielnie, Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii 
za prace nad radem.  
 Zjawisko promieniotwórczości sztucz-
nej dotyczy izotopów promieniotwórczych, 
które nie występuję w środowisku przyrodni-
czym. Jest to rozpad jąder poprzez bombar-
dowanie przez np. protony lub neutrony. 
Powstawanie sztucznych izotopów promie-
niotwórczych zaobserwowali jako pierwsi 

Irena i Frederic Joliot-Curie, za co otrzymali 
również Nagrodę Nobla. Należy także 
wspomnieć o odkryciu promieni elektromag-
netycznych X przez Wilhelma Roentgena, za 
co również otrzymał Nagrodę Nobla.  
 Bardzo wiele dziedzin mogło rozwinąć 
się dzięki promieniotwórczości. Promienio-
twórczość wykorzystuje się przy produkcji 
niektórych leków, a także gdy trzeba zrobić 
prześwietlenie. Również komórki nowotwo-
rowe są pokonywane przez radioterapię. Ist-
nieją jednak niekorzystne dla człowieka zas-
tosowania promieniotwórczości. Możemy 
podać tu przykład katastrofy w Czarnobylu, 
gdzie wybuchł reaktor jądrowy. Skutki tego 
wydarzenia widać do dzisiaj, bowiem w pro-
mieniu wielu kilometrów od miejsca katas-
trofy gleba, woda i powietrze zostały skażo-
ne. Ludzie, którzy zamieszkiwali te tereny, 
albo zmarli, albo chorowali na bardzo ciężkie 
schorzenia, a napromieniowane kobiety ro-
dzą teraz chore dzieci.  
 Odkrycie zjawiska promieniotwórczości 
ma bardzo duże znaczenie w pogłębianiu 
wiedzy o wszechświecie i może mieć decy-
dujący wpływ na przyszłość naszej planety. 
To od intelektu i moralności ludzi zależy, czy 
to, co istnieje w naturze, będzie używane dla 
dobra człowieka i świata, czy też posłuży 
tworzeniu zagrożeń lokalnych, a nawet glo-
balnych oraz czy potrafimy się przed nimi 
zabezpieczyć. 

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ—PODZIAŁ, 

NAGRODY NOBLA W TEJ DZIEDZINIE 
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 Agatha Christie, in fact Agatha Mary 
Clarissa Miller Christie was born 15th 
September 1890 in Torquay (England) and 
died 12th January 1976 in Wallingford (also 
England). She is the most known writer all 
over the world. Her literary works were 
translated for 45 foreign languages. She re-
leased over 90 theatre arts. Some of her 
novels have surprising and unusual earlier in 
detective stories solutions for example The 
Murder of Roger Ackroyd or Murder on the 
Orient Express. A lot of her Works of 
literature live to see their adaptations for 
example Death on the Nile or 4.50 from 
Paddington. Agatha Christie created two, 
very famous, criminal characters. The first 
one is a Belgian detective Hercules Poirot. 
However, a second character is elderly 
woman, detective-amateur, Miss Marple. 
Interestingly enough, authoress being at the 
peak of her career, wrote two books which 
might be released only after her death. She 
described in them final mysteries for 
Hercules Poirot and Miss Marple. Poirot 
after solving a mystery became slay. Why? 
Authoress in her diary wrote that all along 
she had been thinking Hercules as unbear-
able. However, miss Marple (who was 
patterned on Agatha’s grandma) after solving 
her mystery she came back to her native 
village. Agatha Christie was writing also 
other kinds of books, mostly love stories, but 
she was hiding under a pseudonym as Mary 
Westmacott. Hercules Poirot figured in over 
30 Agatha Christie’s books. He was born in 
Belgium where he had been working as 
police officer. After First World War he 
moved to England where he started his career 
as private detective. He was short, he was 

unduly attending his moustache and had an 
obsession of order and symmetry but at once 
he was despising classical, detective method. 
He was more focused on psychology of 
crimes. Once, he even established that he 
would solve a mystery without standing up 
from a chair but only using his mind. He was 
a single like most detectives from period of 
„golden age”. He was very rich and had big 
impacts on his country. His death (I made 
a mention it before) was labelled in a book 
entitled „Curtain”. When it comes to miss 
Marple, in fact Jane Marple (but miss Marple 
is more known) was living in a small village. 
She was not a common, curious, old lady. 
When she had to solve a problem, she proved 
herself as clever and smart woman. She has 
always found some analogies between 
criminal’s behaviour and occurrences which 
had taken place in her native village. 
Apparently, she seemed to be very distracted 
and incapable, but as a matter of fact she was 
actually astute, and she was accurately 
applying deduction as well as recognising 
criminal’s psychological weaknesses which 
carried her to mystery’s solutions. A famous 
miss Marple’s motto sounded „Young people 
think that elderly are stupid, but elderly know 
that young people are stupid”. The last time, 
miss Marple made the scene in a novel en-
titled „Sleeping Murder”. Readership all over 
the world lost their hearts for Agatha 
Christie’s books and were eagerly waiting for 
her different novels. 
 
 

Author: Nadia Garlak 
Opiekun: mgr Monika Kowalczyk-Boberek 
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 The history of the group Pink Floyd 
began in 1965, when three architecture 
students: Roger Waters, Nick Mason and 
Rick Wright, decided to play together. The 
beginnings did not foretell that this band 
(initially called Sigma Six) would one day 
become the biggest group in the history of 
music. The three friends performed at 
college parties just to get away from the 
grey everyday life. Meeting Syd Barret 
changed the course of history. He gave the 
band the name Pink Floyd Sound, which 
was later shortened to Pink Floyd. During 
that period Barret was the undisputed leader 
of the band. The name of the band was 
formed from the combination of two names 
of American artists: Pinka Anderson and 
Floyd Council.  
 By working with Peter Jenner, who be-
came their manager, the Pink Floyd group 
became known throughout London. The 
next step was to sign a contract with a re-
cord label. After much deliberation, it was 
decided on EMI. The song “Arnold Layne” 
was released then, which after some time hit 
the charts. The band could enter the studio 
and start working on their first big album. 
That's how “The Piper At The Gates of 
Dawn” came to be. Working on this album 
was a completely new experience for the 
band – they had only played concerts so far. 
This album foreshadowed the band's later 
style. The group grew out of the blues and 
became a psychedelic phenomenon.  
 For a long time, everything went 
smoothly until they decided to remove Syd 
Barret. Because he was an undisciplined 
person and a drug addict. At the end of 
1967, it was decided that Pink Floyd needed 
a second guitarist. That's how David 
Gilmour got into the band. Few believed 

that without Barret they would be able to 
achieve success. In particular, Jenner, who 
resigned from his duties as manager and 
gave them to the current agent of the group 
Bryan Morris.  
 After the arrival of Glimour to the 
group, “A Saucerful of Secrets” was re-
leased, the second consecutive studio album 
by Pink Floyd. The album, which confirmed 
the genius of the musicians in handling the 
mood. While the subsequent release of 
“More” was their weakest ever. Then they 
released their fourth album “Ummagumma”, 
which was much better than the previous 
one.   
Then they released “Atom Heart Mother”, 
which gave Pink Floyd the status of a star. 
Subsequent releases only solidified this 
position. The place of the best band of all 
time.  
 They hit the commercial jackpot with 
“Dark Side of The Moon”. This is un-
doubtdly not only the greatest work of Pink 
Floyd, but one of the greatest achievements 
in the history of music. It is the fruit of 
many months of exhaustive work. It is a 
statement about the meaning, or 
meaninglessness of existence. It is 
impossible to write about the meaning of 
individual pieces because everything creates 

THE STORY OF PINK FLOYD 
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creates a single, coherent whole.  
 In the early days of recording, Waters 
offered everyone in the Abbey Road studio 
a kind of psycho game. Everyone – even the 
doorman and cleaning lady – was asked what 
they thought about the dark side of the moon, 
death and a few other things. These state-
ments became the inspiration for the final 
version of the album. The main author of the 
lyrics, not devoid of autobiographical 
threads, was Roger Waters. During the work 
on the album, he gave evidence – not for the 
first time, anyway – of his morbid ambition.  
 The album brought the band not only 
joy but also self-doubt. The success of “Dark 
Side Of The Moon” exceeded all expecta-

tions and hence the musicians' fear whether 
they would still be able to create something 
worthwhile. The long-delayed recording 
session wasn't arranged until January 1975. 
The pressure of the previous album's success 
was so overwhelming that none of the 
musicians felt like working. Surprisingly, the 
result of this creative impotence was 
a wonderful, almost outstanding album – 
“Wish You Were Here”. According to the 
musicians, it is the greatest Pink Floyd 
album. The lyrics of the songs are an 
expression of confusion, helplessness and 
emotional emptiness.  
 The group pink Floyd ended as a result 
of their breakup. During its activity, it 
released many albums. 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Adam Łukasik 
Opiekun: mgr Monika Kowalczyk Bobrek 
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 Maria Skłodowska-Curie jest jednym 
z najwybitniejszych fizyków współczesnych 
czasów. Odkrycia znajdujące się w jej do-
robku odmieniły świat oraz wywołały wielki 
rozwój w fizyce, chemii oraz medycynie. 
Do dziś owoce jej odkryć są wykorzystywa-
ne w wielu dziedzinach życia. 
 Urodziła się 7 października 1868 roku 
w Warszawie. W czasie nauki w ojczyźnie 
doświadczyła wielu przeciwności losu, po-
nieważ Polska znajdowała się wtedy pod za-
borami. Życie naukowe rozpoczęła na tzw. 
Latającym Uniwersytecie, czyli na uniwer-
sytecie działającym w podziemiu. Branie 
udziału w tego typu przedsięwzięciach było 
surowo zabronione. Kobiety nie mogły stu-
diować na Uniwersytecie Warszawskim, 
dlatego Maria zdecydowała się studiować 
fizykę oraz matematykę na francuskiej 
Sorbonie. W tamtym czasie poznała swojego 
przyszłego męża – Piotra Curie.  
Człowiekiem, który jako pierwszy zaobser-
wował zjawisko promieniotwórczości był 
francuski naukowiec Henri Becquerel. Uwa-
żał on, iż promieniowanie wydzielane przez 
uran ma podobne właściwości co światło, co 
w późniejszym czasie okazało się błędem. 
Maria Skłodowska-Curie w czasie, kiedy 
prowadziła doświadczenia do swojej pracy 
doktorskiej odkryła, że promieniotwórczość 
jest właściwością uranu oraz toru i zmienia 
swoje natężenie w zależności od ilości pier-
wiastka użytego w doświadczeniu. Udało jej 
się tego dokonać dzięki użyciu niezwykle 
czułego elektrometru. Badania Marii wyka-
zały też, że torbernit, który jest minerałem 
zawierającym uran, emituje o wiele wyższe 
promieniowanie, niż wynikałoby to z zawar-
tości uranu znajdującego się w jego skła-

dzie. Na podstawie tych obserwacji wysnuła 
wniosek, iż w skład torbernitu wchodzi rów-
nież inny, nieznany pierwiastek. 
Podczas pracy Marii wraz z jej mężem, uda-
ło się im opracować metodę wskaźników 
promieniotwórczych, która pozwoliła okreś-
lić zdolności promieniotwórcze poszukiwa-
nego pierwiastka. Ich praca doprowadziła do 
odkrycia w 1898 r. pierwiastka, któremu 
nadali nazwę Polon na cześć Polski. W tym 
samym roku badania prowadzone wraz z jej 
mężem oraz Gustawem Bemontem dopro-
wadziły do odkrycia innego pierwiastka pro-
mieniotwórczego, który nazwano Radem. 
W 1903 roku Piotr oraz Maria Curie wraz 
z Henrim Becquerelem zostali nagrodzeni 
wspólną nagrodą Nobla z dziedziny fizyki. 
Dzięki odkryciom Marii Skłodowskiej-Curie 
dokonał się przełom w dziedzinie leczenia 
raka. Gdyby nie jej odkrycia, onkologia nie 

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE — 

ZJAWISKO PROMIENIOTWÓRCZOŚCI 
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byłaby tak rozwinięta jak dziś. W 1907 roku 
została opublikowana lista uleczalnych no-
wotworów za pomocą radioterapii. W tam-
tym czasie brak doświadczenia w pracy 
z pierwiastkami promieniotwórczymi spo-
wodował wiele powikłań wśród chorych, 
a w konsekwencji wiele zgonów. Pod koniec 
pierwszej dekady XX wieku lekarze nauczyli 
się wprowadzać źródło promieniotwórcze do 
wnętrza guza, co znacząco zmniejszyło licz-
bę powikłań i zgonów. 
 Maria Skłodowska-Curie na świecie 
uznawana jest za francuskiego fizyka pols-
kiego pochodzenia, świadczy o tym fakt, że 
w 1995 roku jej ciało zostało przeniesione do 
paryskiego Panteonu, miejsca, gdzie spoczy-
wają najwięksi Francuzi. Należy też wspom-
nieć, że jest ona pierwszą osobą i jedyną do-
tychczas kobietą, która otrzymała nagrodę 
Nobla dwukrotnie. Oprócz niej jeszcze tylko 
trzy osoby otrzymały również dwukrotnie tę 
nagrodę. 
 Dzięki jej wybitnym umiejętnościom 
i pracowitości zdobyła stopień naukowy dok-
tora, co w czasach, w których żyła było nies-
potykane wśród kobiet. Została ona także 

pierwszą kobietą profesorem na paryskiej 
Sorbonie. 
 Uważam, że Maria Skłodowska-Curie 
odegrała ogromną rolę w historii. Powiedzia-
ła kiedyś: „Działalność terapeutyczna w tak 
nowej dziedzinie wymaga silnej bazy, którą 
stanowią badania fizyko-chemiczne nowych 
substancji, jeśli tej bazy nie ma, teoria staje 
się tylko empirią i rutynowym stosowaniem 
bezkrytycznie popularnych metod, w których 
są, niekiedy fundamentalne błędy”. Gdyby 
nie jej zapał i cierpliwość podczas prowadze-
nia doświadczeń, które przecież nie zawsze 
za pierwszym razem wychodziły, nasz świat 
wyglądałby zupełnie inaczej. Pionierskie od-
krycia naszej rodaczki, dały podstawę nowo-
czesnej onkologii, która pozwoliła wielu lu-
dziom pokonać raka. Maria Curie swoimi od-
kryciami odmieniła świat i dlatego uważam, 
że należy jej się szacunek oraz uznanie. 
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Chemoprewencja ingeruje we wczesne etapy procesu nowotworzenia – przede wszystkim hamuje inicjację i promocję. 
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