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Olivier Janas 

Historia Mercedes-Benz 

Carl Benz urodził się 25 listopada 1844 roku.  

 

W latach 1877–1880 opracował konstrukcję dwusuwowego silnika spalinowego. W 1880 roku 

założył spółkę akcyjną, w której miał 5% udziałów, która rozpoczęła produkcję silników jego 

konstrukcji – najpierw o mocy 1 konia mechanicznego a później, na większą skalę, o mocy 4. 

Nieporozumienia ze wspólnikami spowodowały, że Benz w 1883 roku wycofał się                          

z przedsięwzięcia i z innymi partnerami założył Benz & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik. 

Pracował nad lżejszą wersją silnika, który mógłby być użyty w pojeździe. W 1884 roku 

opracował projekt pojazdu, który skonstruował w 1885 roku. Był to trzykołowy pojazd z 

silnikiem spalinowym i elektrycznym zapłonem, który rozwijał prędkość 16 km/h. Benz, który 

opatentował pojazd – Ben Patent-Motorwagen Nummer 1 w 1886 roku, uważany jest                  

za konstruktora pierwszego samochodu. 
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Opinia publiczna początkowo nie zaakceptowała wynalazku. Benz zaczął udoskonalać swój 

pojazd w zakładach swojej firmy Benz & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik i w 1888 roku 

wypuścił na rynek ulepszoną wersję swojego pojazdu, która spotkała się z dużym 

zainteresowaniem, lecz nie znalazła wielu nabywców. Benz zaprezentował swój pojazd                  

na targach w Monachium, gdzie uzyskał pozwolenie na publiczną demonstrację możliwości 

pojazdu przez dwie godziny dziennie. Na targach pojazd zdobył Wielki Złoty Medal. 

 

 

Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz klasy A W176, Mercedes-Benz klasy G W463, 

Mercedes-Benz klasy GLE (Coupe), Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, Mercedes-Benz SLS 

AMG, Mercedes-Benz Unimog, Mercedes-Benz W154, Mercedes-Benz F-400 Carving, 

Mercedes-Benz 190 SL, Mercedes-Benz 600, Mercedes F1 W03, Mercedes-Benz C111 

IV, Mercedes-Benz Actros MP4 
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Rafał Stochaj 

 
Marka lamborghini 

 

Wynalazca lamborgini to Ferruccio Lamborghini 

 

Najpierw  pracował w rolnictwie, dostał licencję kowala. Po szkole rozpoczął pracę 

jako praktykant. W 1934 r. pozwoliło mu to na podpisanie umowy z wojskiem. Gdy 

miał 18 lat kupił motocykl. Otworzył własny warsztat.  Ferruccio trafił 

do niemieckiej niewoli. Gdy Niemcy dowiedzieli się, że mają do czynienia                    

z mechanikiem, wypuścili go i pozwolili otworzyć własny 

warsztat.  Ferruccio wrócił do ojczyzny w 1946 r.                                                        

ze swoją przyszłą żoną. Otworzył małą firmę produkującą samochody. 

 

 
 

Wojciech Muskalla 
 

Ignacy Łukasiewicz 

 

Ignacy pochodził ze zubożałej szlacheckiej rodziny inteligenckiej. 

Ponieważ rodzina nie miała pieniędzy, w wieku 14 lat musiał przerwać naukę w 

szkole i udać się do pracy. Pracował w Łańcuckiej aptece u Antoniego Swobody 

jako praktykant. Później otrzymał odpowiednie uprawnienia i pracował jako 

aptekarz w Rzeszowie. W roku 1846 został aresztowany za działalność 

niepodległościową (był to okres zaborów) i zesłany do Lwowa. Pracował tam            

w aptece u Piotra Mikolascha. 

 

Następnie udał się na Uniwersytet Jagielloński w celu dalszej edukacji, którą 

skończył na Uniwersytecie Wiedeńskim. Po ukończeniu studiów ponownie wrócił on 

do Lwowa, aby rozpocząć pracę w aptece Piotra Mikolascha. Na zlecenie swojego 

szefa, podjął on razem z pomocnikiem Janem Zehem pracę nad destylacją ropy 

naftowej. 
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Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową oraz upowszechnił wynalazek, 

odnajdując jego szerokie zastosowanie w gospodarcze. Był prekursorem w 

dziedzinie otrzymywania nafty w procesie obróbki ropy naftowej – przeprowadził 

pierwszą na świecie destylację ropopochodną. Moc światła jednej z lamp 

Łukasiewicza odpowiadała mocy oświetleniowej tuzina świec. Pod sam koniec życia 

zasilił Sejm Galicyjski  jako pionier przemysłowy, ale i wielki patriota. 

 

 
 

Lampa naftowa była bardziej wydajna od zwykłych świec, a tańsza w eksploatacji. 

W marcu 1853 pierwsza lampa naftowa zabłysła we Lwowie, a 31 lipca tego roku 

jako pierwszy na świecie oświetlony w ten sposób został lwowski szpital 

powszechny. Do powszechnego użytku weszła w latach 1860–1865. 
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Wynalazek lampy i otrzymanie nafty przyczyniły się bezpośrednio do powstania 

przemysłu naftowego, najpierw jako drobnych spółek, a potem wielkich kompanii. 

Lampę naftową Łukasiewicz skonstruował, by w praktyce ocenić efektywność 

nafty. Najpierw próbował wykorzystać istniejące modele lamp olejowych, ale 

przez brak dostosowania konstrukcji do paliwa, ich zbiorniki były 

rozsadzane. Łukasiewicz skonstruował prototyp lampy razem z blacharzem 

Adamem Brachowskim. Lampa ta była masywna i składała się z cylindrycznego 

blaszanego zbiornika na naftę, który służył jako zabezpieczenie przed 

ewentualnym wybuchem paliwa jakie miały miejsce w lampach olejowych. Na 

zbiornik założona była metalowa rura z okienkiem z miki i otworami 

zapewniającym przepływ powietrza. Zanurzony w zbiorniku knot otworem 

wyprowadzony był ponad zbiornik do metalowej rury. Wystający z rury knot 

zapewniał siłami kapilarnymi dopływ nafty i powstawanie oparów, które się paliły. 

Pierwsze próby nie dawały w pełni zadowalających efektów. Siła światła 

wytwarzanego przez nową lampę nie przekraczała 10–15 świec. Później lampy 

powszechnie używane przejęły zewnętrzną budowę od lamp olejowych z pierwszej 

połowy XIX wieku. Nad ich udoskonalaniem pracowało wielu wynalazców, między 

innymi Rudolf Ditmar Schuster i Bär. W wielu krajach lampy naftowe stanowiły w 

drugiej połowie XIX wieku najpopularniejszy i tani sposób oświetlenia wnętrz 

mieszkalnych. Zaczęła je wypierać żarówka elektryczna. 
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Marta Wolny 
 

Kim był i co odkrył Issac Neton? 

 

Newton – angielski uczony: fizyk, astronom, matematyk, filozof, alchemik, biblist

a i historyk oraz urzędnik państwowy. Odkrywca trzech zasad dynamiki i prawa 

powszechnego ciążenia. Uznawany za jednego z najwybitniejszych                           

i najważniejszych uczonych wszech czasów. 

W swoim dziele Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) 

przedstawił prawo powszechnego ciążenia oraz prawa ruchu, leżące                               

u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił 

się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego. Opis zjawisk fizycznych                  

za pomocą równań różniczkowych jest do dzisiaj cechą fizyki. 

 

 
 

Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak 

i ruchem ciał niebieskich. Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i 

powszechnego przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podał matematyczne uzasadnienie 

dla praw Keplera i rozszerzył je, udowadniając, że orbity (w większości– komet) 

są nie tylko eliptyczne, ale mogą być też hiperboliczne i paraboliczne. Głosił,            

że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z cząstek, którym 

towarzyszą fale decydujące o ruchu rozchodzenia się światła. Był pierwszym, 

który zdał sobie sprawę, że widmo barw obserwowane podczas padania białego 

światła na pryzmat jest cechą padającego światła, a nie pryzmatu, jak głosił 400 

lat wcześniej Roger Bacon. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matematyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alchemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblistyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblistyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_dynamiki_Newtona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_powszechnego_ci%C4%85%C5%BCenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_powszechnego_ci%C4%85%C5%BCenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matematyczne_zasady_filozofii_naturalnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_powszechnego_ci%C4%85%C5%BCenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_dynamiki_Newtona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanika_klasyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_r%C3%B3%C5%BCniczkowy_i_ca%C5%82kowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_niebieskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_naukowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heliocentryzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_Keplera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orbita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kometa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elipsa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperbola_(matematyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parabola_(matematyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dualizm_korpuskularno-falowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pryzmat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
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Rozwinął prawo stygnięcia. Sformułował twierdzenie o dwumianie i zasady 

zachowania pędu oraz momentu pędu. Zajmował się też pomiarami prędkości 

dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Jako pierwszy opisał 

matematycznie zjawisko pływów morskich (1687). 

 

Nicola Kałuża 

Leonardo da Vinci 

 

właściwie Leonardo di ser Piero da Vinci  (ur. 15 kwietnia 1452 w Anchiano, zm. 2 

maja 1519 w Clos Lucé) – włoski renesansowy malarz, rzeźbiarz, 

architekt, inżynier, a także odkrywca, matematyk, anatom, wynalazca, geolog, 

filozof, muzyk, pisarz. 

Piętnastowieczny artysta do dzisiaj uważanych jest za twórcę największych dzieł 

sztuki w historii. 

 

 
 

Oprócz tego, że był genialnym artystą, da Vinci był również naukowcem, inżynierem                  

i wynalazcą. Jego najbardziej fascynujące wynalazki wyprzedzały epokę. Działanie 

niektórych pojęto dopiero w XX wieku. 

1. Spadochron 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_stygni%C4%99cia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwumian_Newtona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_zachowania_p%C4%99du
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_zachowania_p%C4%99du
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_zachowania_momentu_p%C4%99du
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywy_morskie
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/It-Leonardo_di_ser_Piero_da_Vinci.ogg
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1452
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anchiano
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1519
https://pl.wikipedia.org/wiki/Clos_Luc%C3%A9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans
https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynier
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Wynalazek spadochronu przypisuje się właśnie renesansowemu artyście, choć                                 

w rzeczywistości nie był pierwszym, który wpadł na ten pomysł. 

W swoim dziele Codex Atlanticus zawarł słynny szkic spadochronu w kształcie piramidy               

z drewnianą ramą. Rysunki podobnego urządzenia pojawił się wcześniej w rękopisie 

nieznanego autora. Co więcej istnieją dowody na istnienie urządzenia podobnego                          

do spadochronu stosowanego w Chinach już w XI wieku. 

Spadochron Leonarda był o wiele bardziej wyrafinowane niż azjatycki. W 2000 roku brytyjski 

skoczek Adrian Nicholas wypróbował czy sprzęt zadziałałby, dokonują skoku na spadochronie 

zbudowanym według szkiców da Vinci. 

2. Śmigłowiec 

 

Jest to wynalazek, który przypomina bardziej technologię XX i XXI wieku, a nie okresu 

renesansu. Rzeczywiście projekt wygląda podobnie do nowoczesnych śmigłowców. 

Według Leonarda urządzenie mogło latać, jednak zdaniem większości ekspertów było                  

to niemożliwe, ponieważ sama siła mięśni pilota jest niewystarczająca, by utrzymać maszynę 

w powietrzu. Mimo tego przypisuje mu się wynalezienie koncepcji helikoptera lub 

przynajmniej maszyny zdolnej do pionowego lotu w powietrzu. 
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3. Ornithopter 

Da Vinci wymyślił wiele maszyn latających, w tym Ornithopter, zainspirowany ruchem lotu 

ptaka. 

 

Ornithopter Leonarda miał być zdolny do lotu i „napędzany” wyłącznie przez energię mięśni. 

Tego rodzaju urządzenia mogą wznieść się w powietrze, ale tylko na krótki czas i dystans              

ze względu na ograniczenia ludzkiej fizjologii. 

 

Gdyby maszyna Leonarda faktycznie działała, nie przeleciałaby więcej niż kilkaset metrów. 

Niemniej jednak jego notatki i szkice wykazywały głębokie zrozumienie aerodynamiki              

i wiedzy o lataniu, które są fundamentalne dla rozwoju nowoczesnego lotnictwa. 
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4. Robot 

 

Nie do końca we współczesnym tego słowa znaczeniu. Da Vinci zbudował urządzenia 

zwane automatonem, zdolne do przemieszczania się bez ludzkiej interwencji. 

Pod koniec XV wieku słynny już wtedy Leonardo zaprojektował mechanicznego rycerza, który 

mógłby siadać, wstawać i poruszać swoimi ramionami niezależnie od siebie. Kilka lat później 

zbudował również mechanicznego lwa, który także był w stanie poruszać się. 

 

5. Broń maszynowa 
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Automat mogący wystrzelić 33 pociski w niczym nie przypomina współczesnych karabinów 

maszynowych. Zamiast strzelać kulami umieszczonymi w pasie z amunicją wystrzeliwał 

pociski z poszczególnych luf, ustawionych w trzech rzędach po 11 rurek. 

Urządzenie Leonarda nigdy nie zostało zbudowane ani użyte w czasie wojny, jednak jest godne 

uwagi ze względu na koncepcję nowoczesnego karabinu maszynowego. 

6. Viola organista 

Wśród wielu szkiców i rysunków Leonarda znaleźć można również instrument tzw. viola 

organista, co świadczy o wielu zainteresowaniach i talentach słynnego artysty. Wydaje się 

jednak, że nigdy nie zbudował swojego innowacyjnego instrumentu muzycznego. 

 

Jest to rodzaj klawesynu. Nie znalazł zainteresowania wśród ówczesnych muzyków, dopiero 

kilka stuleci później zaczęto budować podobne instrumenty. Nie jest jasne, czy były one 

inspirowane przez projekt Leonarda, czy zostały opracowane niezależnie. 

7. Urządzenie samojezdne 
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Podobnie jak wiele innych wynalazków Leonarda, ten znacznie wyprzedzał swoje czasy.           

To prawdopodobnie wyjaśnia również dlaczego niesamowita maszyna została „odkryta” w jego 

rysunkach dopiero na początku XX wieku. 

Aż do lat ’90 tych nikt nie mógł zrozumieć jak to urządzenie miało pracować. Dopiero profesor 

Carlo Pedretti zdał sobie sprawę, że mechanizm nie jest napędzany bezpośrednio przez 

sprężyny, ale przez inny mechanizm, który był kontrolowany przez sprężyny, zrozumiano 

sposób jego działania. 

8. Czołg 

 

Został po raz pierwszy użyty w czasie I wojny światowej, ale koncepcja czołgu lub według 

niektórych, pierwszy prototyp, został opracowany przez Leonarda da Vinci ponad 500 lat 

wcześniej. 

Pojazd opancerzony przez Leonarda był wyposażony w serię armat i „napędzany” przez ludzi 

znajdujących się w środku. Projekt miał poważną wadę, która sprawiała, że pojazd nie mógł 

się przemieszczać. 

Większość historyków uważa, że da Vinci celowo uczynił swój czołg niesprawnym, gdyż tak 

naprawdę nie chciał, aby jego machina wojenna została zbudowana. Inni uważają, że być może 

chciał zapobiec dostaniu się maszyny w niepowołane ręce. 
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Wiktoria Kunce 

Maria Skłodowska - Curie 

 

Krótki życiorys Marii Skłodowskiej-Curie 

Maria Skłodowska-Curie urodziła się w Warszawie w 1867 roku. Istotą jej pracy było 

zaangażowanie w budowę lepszego zaplecza pedagogicznego, medycznego i naukowego.               

Do dziś rzeczywisty wkład w rozwój cywilizacyjny Marii Skłodowskiej-Curie jest jeszcze 

nieoceniony. Trudniła się pracą naukową, taką jak medycyna, prawo i dziennikarstwo. Była 

pierwszą kobietą, która zdawszy egzamin wstępny na wydział fizyki chemii podjęła w tym 

kierunku pracę odkrywcy. Do zasług podstawowych należy odkrycie przez Skłodowską nowego 

pierwiastka chemicznego nazwanego polonem, a którego nazwę jak widać dedykowała 

ojczyźnie. Za badania nad radioaktywnością pierwiastków razem z mężem otrzymała Nagrodę 

Nobla w 1903 roku. Maria Skłodowska-Curie została oprócz tego uhonorowana tytułem 

doktora nauk w zakresie fizyki. Ale to nie wszystko, ponieważ Maria otrzymała drugą 

Nagrodę Nobla za pracę nad własnościami chemicznymi i fizycznymi pierwiastków 

odznaczających się promieniotwórczością oraz za pracę dotyczące metod pomiaru ich 

aktywności, wyodrębniania i oczyszczania. 

Skłodowska jako pierwsza osoba na świecie otrzymała aż dwie Nagrody Nobla, dodatkowo, 

jako jedna z dwóch osób dostała tę nagrodę w dwóch dziedzinach – fizyki i chemii. 

Kierunek badań: 

Osiągnięciem Marii Skłodowskiej-Curie było udowodnienie, że poza uranem także tor emituje 

promieniowanie. Wykazała ponadto, że natężenie promieniowania w różnych minerałach 

zawierających uran nie jest proporcjonalne do zawartości tego pierwiastka. I to właśnie było 

rewolucyjne, bowiem dało podstawę do twierdzenia, że istnieje nowy, nieznany pierwiastek 

promieniotwórczy, którego obecność zmienia kształt otrzymywanych parametrów. 
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Edukacja i światopogląd 

Uczyła się w gimnazjum. Przedwcześnie odeszła wtedy jej matka i siostra. Dzięki temu,                     

że znała języki obce oraz matematykę, mogła udzielać korepetycji. Po szkole przez osiem lat 

była pedagogiem, w tym również nauczycielką i guwernantką uczącą w rodzinach 

szlacheckich. Tam też poznała Kazimierza Żorawskiego – zaowocowało to zaręczynami. 

Ostatecznie jednak Maria zerwała zaręczyny. Poświęciła się wówczas studiom w laboratorium 

przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. 

Wyjechała do Paryża. W latach 1891-95 r. Maria studiowała na kierunku 

Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego w Sorbonie. Poznała wtedy osobistości wybitne,  

na przykład Jana Paderewskiego. W efekcie poświęcenie naukom przyniosło otrzymanie przez 

nią licencjatów: nauk fizycznych i matematycznych. W centrum uwagi były badania nad 

magnetyzmem różnych rodzajów stali. Poznała wkrótce o osiem lat starszego Piotra Curie,            

z którym szybko znalazła wspólny język. Było to podyktowane faktem, iż oboje badali 

zjawisko piezoelektryczności. W roku 1895 Skłodowska wzięła z Piotrem Curie ślub i przyjęła 

obywatelstwo francuskie. 

Odkrycia 

Małżeństwo Curie skierowało uwagę badaczy na promienie Becquerela. Dwa miesiące później 

małżonkowie Curie donieśli o odkryciu nowego pierwiastka promieniotwórczego.  

– Niektóre rudy, zawierające uran i tor (blenda smolista, chalkolit, uranit), są bardzo 

aktywne pod względem emisji promieni Becquerela – opisywali w doniesieniu. – W poprzedniej 

pracy jedno z nas wykazało, że ich aktywność jest nawet większa od aktywności uranu i toru i 

wyraziło opinię, że fakt ten należy przypisać jakiejś innej, nadzwyczaj aktywnej substancji, 

która znajduje się w tych rudach w bardzo nieznacznej ilości – brzmiało wyjaśnienie. – 

Przypuszczamy, że ciało, które wyodrębniliśmy z blendy smolistej, zawiera nieznany jeszcze 

metal, zbliżony do bizmutu pod względem właściwości chemicznych. Jeśli istnienie tego 

metalu się potwierdzi, proponujemy dla niego nazwę «polon» od nazwy ojczyzny jednego z 

nas. 

Sukcesy 

W czasie I wojny światowej zorganizowała specjalne mobilne stacje radiologiczne. Umożliwiało 

to prześwietlenia obrażeń żołnierzy. 

Jako jedna z pierwszych kobiet uzyskała prawo jazdy. 

W 2015 roku została uznana przez Szkotów za najbardziej wpływową kobietę 20-lecia . W 

rankingu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii zajęła drugie miejsce, tuż po Margaret 

Thatcher. 

Przyjaźniła się z Einsteinem, który podkreślał że „pani Curie jest – ze wszystkich ludzi na 

świecie – jedynym nie zepsutym przez sławę człowiekiem” 
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Była jedną z pierwszych ekolożek. 

Jako zapaleni cykliści, ona i jej mąż, Piotr, w podróż poślubną udali się na rowerach. 

 

Działalność w czasie I wojny i po niej 

Podczas I wojny światowej zaangażowała się w służbę rentgenowską, a to w ramach 

ministerstwa spraw wojskowych. Dzięki jej staraniom powstało około 200 stacji 

radiologicznych. Przekazała armii francuskiej 20 ruchomych ambulansów rentgenowskich. 

Zaznaczył się w dorobku radiologicznym francuskim tworzony przez nią pierwszy we Francji 

wydział radiologiczny, a po drugie oddział radioterapii w Instytucie Radowym. Na szczęście z 

jej talentu mogła skorzystać również odrodzona Polska. Tak oto powzięto z sukcesem 

budowę placówki naukowo leczniczej Instytutu Radowego. Dzięki temu mogło też dojść w 

roku 1947 do powstania jego filii w Gliwicach, a w 1951 r. w Krakowie. 

Skutki napromieniowania 

Zachorowała ciężko na chorobę popromienną. W wyniku kilkudziesięcioletniej pracy z radem 

Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 roku. Powodem była ostra 

białaczka leukopeniczna. 
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Milena Kałuża 

Mikołaj Kopernik 

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 w Toruniu, przy ul. św. Anny. 

Kopernik jest najbardziej znany jako astronom – twórca heliocentrycznego modelu Układu 

Słonecznego i prawdopodobnie pierwszy heliocentryk w Europie od czasów starożytnej 

Grecji. Autor dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. 

 

Pozostałe osiągnięcia uczonego to m.in. sformułowanie ilościowej teorii pieniądza i prawa 

Kopernika-Greshama w ekonomii. W geometrii płaskiej rozpowszechnił twierdzenie nazywane 

jego imieniem, choć nie jest jego pierwszym autorem. Kopernik to również tłumacz 

bizantyjskiego pisarza Teofilakta Symokatty na język łaciński, autor łacińskiego 

poematu Septem Sidera (Siedem Gwiazd) oraz map Warmii i innych terenów Prus. 

 

Mikołaj Kopernik powrócił do Polski pod koniec 1503 r. i w kilku następujących latach 

towarzyszył swojemu wujowi biskupowi warmińskiemu Łukaszowi Watzenrodemu. Dopiero w 

1507 r. astronom został na stałe skierowany do Lidzbarka, by wspierać swojego wuja. Brał 

udział prawie we wszystkich czynnościach dyplomatycznych i administracyjnych biskupa, 

uczestniczył m.in. w zjazdach stanów Prus Królewskich. Najprawdopodobniej był obecny na 

koronacji Zygmunta I Starego w katedrze wawelskiej 7 stycznia 1507. 
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Oliwier Wyciślok 

Thomas Alva Edison 

 

Dzieciństwo  

Urodził się w średnio zamożnej rodzinie o korzeniach holenderskich w miasteczku Milan  w 

stanie Ohio niedaleko jeziora Erie. Ojciec, Samuel Ogden Edison, miał przedsiębiorstwo 

zajmujące się handlem drewnem budowlanym. Jego matka, Nancy Matthews Elliott, urodziła 

przed nim sześcioro dzieci, z których troje zmarło, dlatego była obawa, że on też może nie 

przeżyć. Dostał imię Thomas, które było często nadawane w jego rodzinie, na drugie ojciec 

sam wybrał mu imię Alva, aby upamiętnić swojego przyjaciela, z którym prowadził interesy. 

Tym właśnie imieniem nazywano najmłodsze dziecko, używając zdrobniałej formy Al. 

 

  

Wynalazki: 

Thomas Edison oprócz wynalezienia żarówki wynalazł: 

 fonograf 

 silnik prądu stałego 

 prądnica prądu stałego 

 oscyloskop 

 płyta gramofonowa 

 perforowana taśma filmowy 

 kamera filmowa z jednoczesną rejestracją dźwięku na taśmie filmowej 

 projektor filmowy do filmów dźwiękowych 

 betoniarka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Milan_(Ohio)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erie_(jezioro)
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 kombajn zbożowy 

 chłodziarka 

 suche baterie alkaliczne 

 Dyktafon 

 pióro elektryczne 

 pierwsza na świecie guma syntetyczna tzw. buna. 

 

Edison Electric Light Company 

W 1886, po udoskonaleniu żarówki, Edison przekonał finansistę J.P. Morgana i bardzo zamożną 

rodzinę Vanderbiltów do założenia przedsiębiorstwa o nazwie Edison Electric Light Company, 

które w 1911 roku zostało połączone z kilkunastoma firmami działającymi w branży 

elektrycznej, tworząc spółkę kapitałową General Electric. Przedsiębiorstwo 

Edison Electric Light Company zbudowało pierwszą na świecie elektrownię oraz pierwszy 

elektryczny miejski system oświetleniowy. 

 

Dawid Depta 

Rower 

Pierwszy sprawny rower pojawił się na świecie ponad dwieście lat temu. Od tamtej pory jego 

forma niejednokrotnie się zmieniała, by mógł osiągnąć swoją obecną postać. Historia roweru 

pozwala zrozumieć to, jak istotne dla cywilizacji okazało się wynalezienie sposobu, by siłę 

mięśni ludzkich wykorzystać do szybszego przemieszczania się i dość wygodnego transportu. 
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Pierwszy dwukołowy środek transportu napędzany przez człowieka, czyli rower, odegrał ważną 

rolę w rozwoju ludzkości, ponieważ stał się symbolem postępu, ale też wolności i rozrywki. 

Grał też ważną rolę w procesie emancypacji kobiet. Jeśli chodzi o to, kiedy 

wynaleziono rower, to tak naprawdę nie ma zbyt wielu informacji o tym czy istniały one 

przed XIX wiekiem. 

Pierwszy prototyp roweru został zbudowany pod koniec XVIII wieku w Paryżu, przez 

hrabię Mède de Sivrac. Była to wtedy drewniana konstrukcja, która wymagała odpychania się 

nogami od ziemi i hamownia przy pomocy butów. Składała się z dwóch kół i żerdzi, na której 

umocowane było siedzenie. 

Szkic takiej maszyny wykonał już w 1493 roku Leonardo da Vinci. Przedstawił on dwukołowy 

pojazd wyposażony w kierownicę i napęd łańcuchowy, ale możliwości XV-wiecznej techniki nie 

pozwalały na skonstruowanie elementów widocznych na jego rysunku. Szkic nie był inspiracją 

dla kolejnych konstruktorów dwuśladów, ponieważ odnaleziono go dopiero w 1974 roku.  
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Oliwia Bohm 

Emily Cummins 

Emily Cummins stworzyła ekologiczną lodówkę, zasilaną nie prądem, ale brudną wodą. Jest 

jednym z najmłodszych brytyjskich wynalazców. Jej wynalazek wykorzystuje się w różnych 

częściach świata, w tym w RPA, Zambii, Zimbabwe i Botswanie. 

 

Pani Emily wynalazła też bardzo ciekawie skonstruowaną lampę znaną nam jako ‘’Lampę lawe’’. 

Zanim została wynalazcą pomagała w pewnej fundacji która pomagała dzieciom z Afryki. 

 

Emily Jayne Cummins zainteresowała się zrównoważonym rozwojem we wczesnym wieku. W 

wieku czterech lat ona i jej dziadek tworzyli zabawki z przypadkowych materiałów i 

przedmiotów znalezionych w jego szopie ogrodowej. 
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Oprócz lampy i lodówki wynalazła też refrigerator. 

 

Refrigerator - to maszyna chłodząca, która oczyszcza pomieszczenie. 

Obecnie Emily Cummins pracuje nad kolejnym wynalazkiem. 

 

*** 
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