CZASOPISMO
GŁOS PRIMUSA

NLO PRIMUS
Życie w najlepszym wydaniu
Opinie uczniów

Aktualności
Moda

Sport

Technologia
Gry komputerowy

REVISTA
LA VOZ DE PRIMUS

Redakcji
Klasy:
1 NLO 2 NLO 3 NLO
-SKYRIM – UN VIDEOJUEGO DE FANTASIA ATEMPORAL
INFORMACION GENERAL
(SKYRIM – PONADCZASOWA GRA FANTASY
INFORMACJE OGÓLNE
(TYMON PLYSZKA)
-NEYMAR DA SILVA (FILIP ŁEPKOWSKI)
-CRISTIANO RONALDO ( MARKO DOLŻAN)
-ALGI ( MAKSYMILIAN CIĘCIARA)

- DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI? (AMELIA JUSZCZYK)
-¿POR QUÉ VALE LA PENA LEER LIBROS?

-GRY KOMPUTEROWY KATANA Z NASZYCH CZASÓW ( BRUNO GAWIN)
JUEGOS DE ORDENADOR KATANA DEL SIGLO XXI

-LIVERPOOL FC I REAL MADRYT SPOTKAŁY SIĘ W FINALE LIGI MISTRZÓW W
SEZONIE 2021/2022 ( IGOR BIDZIŃSKI)

-ZNACZENIE INTERNETU NA ŚWIECIE ( MARCIN SASAL)
-LA IMPORTANCIA DE INTERNET EN EL MUNDO
-ARTYKUŁ O INFLACJI ( ADAM KOŁAKOWSKI)
-KRYPTOWALUTA
-CHAGALL ( NINA PAPUŻYŃSKA)

KOREKTY: T.B

TUTORIA: MIGNA BUCHELT
(NAUCZYCIELKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO.)

Skyrim – un videojuego de fantasia atemporal
Informacion general
Skyrim fue lanzado el 11 de noviembre de 2011 por Bethesda. La compañía es más conocida por su serie
Fallout y The Elder Scrolls, de la cual Skyrim es la quinta instalación. No es necesario que juegues a ninguno
de los otros juegos, ya que es una entrada independiente, pero completar la serie completa te
proporcionará una mejor comprensión de la mística tierra de Tamriel.
La trama
Hablemos de la trama de Skyrim. Comienzas tu viaje montando un carruaje lleno de prisioneros a un
pequeño pueblo llamado Helgen para ser ejecutado. En un giro repentino de los acontecimientos, un
dragón te ayuda a liberarte y escapar junto con los otros convictos. Pronto descubres que eres el
Dragonborn rumoreado, una persona que puede tomar prestada la fuerza de los dragones en forma de
antiguos gritos de poder. Pronto tendrás la tarea de liberar al mundo del control de Alduin. La historia es
muy rica e inmersiva si tuviera que decirlo yo mismo. Involucra al jugador y lo obliga a tomar sus propias
decisiones, lo que afecta la historia, así como el resultado final y su reputación.
Sistema de creacion de personajes
Skyrim se enorgullece del proceso de creación de tu personaje. Muchos jugadores no son conscientes de
que la raza que elijas al comienzo de la historia tendrá un gran impacto en tu estilo de juego. Por ejemplo,
los elfos oscuros son expertos en nigromancia, los elfos del bosque son excelentes arqueros y los
imperiales son buenos en el control de multitudes. A medida que continúe su viaje, encontrará una amplia
selección de elementos que se pueden usar para aumentar el rendimiento de una determinada clase en
combate. También puedes pulir tus habilidades simplemente usando la misma arma o hechizo una y otra
vez.
Conclusión
Como dije al principio, Skyrim se considera uno de los mejores juegos de rol de fantasía que jamás haya
existido: no le falta nada en absoluto. La historia es muy inmersiva, los gráficos son excelentes (a pesar de
que el juego se creó hace más de 10 años) y puedes involucrarte fácilmente en la construcción y mejora de
tu personaje. Lo he estado jugando durante muchos años y nunca se vuelve aburrido, porque simplemente
hay muchas formas de abordar todas y cada una de las situaciones.
Tymon Pliszka

Skyrim – ponadczasowa gra fantasy
Informacje ogólne
Skyrim został wydany 11 listopada 2011 przez Bethesdę. Firma jest najbardziej znana z
serii Fallout i The Elder Scrolls, których Skyrim jest piątą częścią. Nie musisz grać w żadną
inną grę, ponieważ jest to samodzielna pozycja, ale ukończenie pełnej serii pozwoli ci
lepiej zrozumieć mistyczną krainę Tamriel.
Fabuła
Porozmawiajmy o fabule Skyrim. Rozpoczynasz swoją podróż jadąc karetą pełną
więźniów do małego miasteczka Helgen na egzekucję. W nagłym obrocie wydarzeń smok
pomaga ci się uwolnić i uciec wraz z innymi skazańcami. Wkrótce odkrywasz, że jesteś
podobno Smoczym Dziecięciem, osobą, która może pożyczyć siłę smoków w postaci
pradawnych okrzyków mocy. Wkrótce otrzymasz zadanie uwolnienia świata spod
kontroli Alduina. Historia jest bardzo bogata i wciągająca, jeśli sam miałbym to
powiedzieć. Angażuje gracza i zmusza go do podejmowania własnych decyzji, co wpływa
na fabułę, a także efekt końcowy i jego reputację.
system tworzenia postaci
Skyrim jest dumny z procesu tworzenia twojej postaci. Wielu graczy nie zdaje sobie
sprawy, że rasa, którą wybierzesz na początku historii, będzie miała ogromny wpływ na
twój styl gry. Na przykład mroczne elfy są ekspertami w nekromancji, leśne elfy są
doskonałymi łucznikami, a imperialni są dobrzy w kontroli tłumu. Kontynuując podróż,
znajdziesz szeroki wybór przedmiotów, które można wykorzystać do zwiększenia
wydajności określonej klasy w walce. Możesz także wzmocnić swoje umiejętności, po
prostu używając tej samej broni lub zaklęcia w kółko.
Wniosek
Jak powiedziałem na początku, Skyrim jest uważany za jedną z najlepszych gier RPG
fantasy, jakie kiedykolwiek istniały – niczego mu nie brakuje. Fabuła jest bardzo
wciągająca, grafika jest doskonała (pomimo tego, że gra powstała ponad 10 lat temu), a
ty możesz łatwo zaangażować się w budowanie i ulepszanie swojej postaci. Gram w nią
od wielu lat i nigdy się nie nudzi, ponieważ jest tak wiele sposobów na podejście do
każdej sytuacji.
Tymon Pliszka

Gry komputerowe

Los juegos de ordenador
Los juegos de ordenador son el foco de atención de los jóvenes, que
ha crecido enormemente en los últimos años. Son atractivos e
interesantes, pero es fácil volverse adicto.
El primer juego de computadora fue Spacewar, creado en 1961. Fue
creado por Steve Russell. Sin embargo, la primera computadora en
1947. El mayor avance tuvo lugar en los años 90 del siglo XX, cuando
los juegos comenzaron a admitir gráficos multijugador y
tridimensionales. Posteriormente, los juegos se volvieron más
fluidos y se desarrollaron varios juegos de estrategia. A principios
del siglo XXI se crearon juegos de internet en los que se podía
guardar el progreso.
Los juegos pueden ser un buen momento para pasar con amigos y
son muy adictivos. Recuerda jugar con moderación y controlar tu
tiempo de pantalla ya que esto puede afectar tu salud física y
mental.

Gry komputerowe są niezmiennie w centrum uwagi młodych ludzi, których
liczba zarówno gier jak i osób nimi zainteresowanych w ostatnich latach
ogromnie wzrosła. Są na tyle atrakcyjne i ciekawe, że niezwykle łatwo się od
nich uzależnić.
Pierwszą grą komputerową była Spacewar, stworzona w 1961 roku. Stworzył ją
Steve Russell. Tymczasem pierwszy komputer ,albo biorąc pod uwagę dzisiejsze
standardy w tej dziedzinie coś na jego kształt powstał w 1947 roku. Największy
przełom w informatyce na świecie nastąpił w latach 90. XX wieku, kiedy to
komputery stały się bardziej dostępne jako urządzenia do użytku domowego a
powstające gry zaczęły zawierać wieloosobową fabułę i trójwymiarową grafikę.
Następnie gry a raczej ich możliwości graficzne stały się bardziej płynne oraz
wyłoniła się nowa gałąź : rodzaj gier ,gry strategiczne. Na początku XXI wieku z
programów pisanych na potrzeby gier wyłoniły się gry internetowe, w których
prawdziwi gracze prowadzili grę pomiędzy sobą w czasie rzeczywistym .
Gry mogą być świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu w formie
zabawy ,możliwością za ich pośrednictwem do nawiązania nowych znajomości i
przyjaźni . Jednak nie możemy tracić z oka faktu ,że jak wszystko co jest
przyjemne mogą być bardzo uzależniające. Pamiętaj, aby grać z umiarem i
monitorować czas spędzony przed ekranem, ponieważ jak mówią nam
nieustannie psychologowie ,nasi nauczyciele i rodzice może to wpłynąć na
twoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
Marcin Sasal

Neymar Da Silva

Neymar da Silva Santos Júnior

Neymar da Silva Santos Júnior es un extremo izquierdo
brasileño del club francés Paris Saint-Germain.
Comenzó su carrera senior en el club brasileño Santos FC, donde
de 2003 a 2009 asistió a una escuela secundaria. Allí marcó 54
goles en 102 partidos. Dejó Brasil en 2013 y fichó por el FC
Barcelona donde muy rápidamente se convirtió en uno de los
mejores jugadores. Durante 123 partidos marcó 68 goles. El 3 de
agosto de 2017 firmó un contrato de cinco años con el PSG. El
equipo de París pagó por Neymar la suma récord de 222
millones de euros.
El brasileño juega en la selección desde 2010. Marcó 71 goles en
141 partidos.
Ganador de muchos títulos y éxitos, incluyendo Futbolista del
Año, Premios Puskás y la Champions League.
Neymar es considerado por muchos como uno de los mejores
futbolistas del mundo. La característica que lo distingue es su
gran habilidad para regatear, y es difícil no enamorarse de su
juego.

Jest brazylijskim piłkarzem występującym na pozycji lewego
skrzydłowego we francuskim klubie Paris Saint-Germain.
Swoją seniorską karierę zaczął w brazylijskim klubie Santos
FC, gdzie od 2003 do 2009 roku uczęszczał do szkółki juniorów.
Strzelił tam 54 gole w 102 meczach. Brazylię opuścił w 2013 i
dołączył do FC Barcelony, gdzie bardzo szybko stał się jednym
z najlepszych zawodników. Podczas 123 meczy zdobył 68
bramek. 3 sierpnia 2017 podpisał pięcioletni kontrakt z PSG.
Drużyna z Paryża za Neymara zapłaciła rekordową sumę 222
milionów euro.
W reprezentacji narodowej Brazylijczyk występuje od 2010. W
141 meczach zdobył 71 goli.
Zdobywca wielu tytułów i sukcesów, między innymi piłkarza
roku, nagrody Puskása i Ligi Mistrzów.
Neymar przez wielu uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy
świata. Cechą, która go wyróżnia jest świetna umiejetność dryblingu, a
w jego grze trudno jest się nie zakochać.
Filip Łepkowski

Cristiano Ronaldo
Su nombre completo es Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Nació el 5
de febrero de 1985 en un pequeño pueblo de Madeira, Portugal. Sus
ganancias para 2022 son de aproximadamente $ 1 mil millones.
Cristiano Ronaldo prefiere un estilo de vida saludable, no bebe alcohol,
no fuma cigarrillos y no toma bebidas carbonatadas.
La familia de Cristiano era muy pobre, nadie creía en él, todos se reían
de él cuando se le ocurrió la idea de que se convertiría en el mejor
futbolista del mundo, pero todos estaban equivocados...
Ronaldo tiene cinco hijos, pero no hace mucho murió su hijo recién
nacido.
Tiene una prometida desde el 2017 llamada Georgia Rodríguez.
¡Hasta el día de hoy, Cristiano Ronaldo es considerado el mejor y más
popular futbolista del mundo! Ganó cinco balones de oro y ganó diez
veces el premio al mejor futbolista del año.
Actualmente juega en el Manchester United y sigue marcando goles.
Para su edad (37), Cristiano Ronaldo está en muy buena forma, tanto
futbolística como físicamente. Ronaldo es considerado el futbolista
mejor construido hasta la fecha. En total marcó 807 goles a lo largo de su
carrera, lo máximo que marcó en el club con el que más tiempo estuvo el
Real Madrid.

Cristiano Ronaldo
Jego pełne imię to Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Urodził się 5 lutego
1985 roku w małym miasteczku na Maderze w Portugalii. Jego zarobki w
2022 roku wynoszą około 1 miliarda dolarów.
Cristiano Ronaldo preferuje zdrowy tryb życia, nie pije alkoholu, nie pali
papierosów i nie pije napojów gazowanych.
Rodzina Cristiano była bardzo biedna, nikt w niego nie wierzył, wszyscy się
z niego śmiali, gdy wpadł na pomysł, że zostanie najlepszym piłkarzem na
świecie, ale wszyscy się mylili...
Ronaldo ma pięcioro dzieci, ale niedawno zmarł jego nowonarodzony syn.
Od 2017 roku ma narzeczoną o imieniu Georgia Rodriguez.
Do dziś Cristiano Ronaldo uważany jest za najlepszego i
najpopularniejszego piłkarza na świecie! Zdobył pięć Złotych Piłek i
dziesięć razy zdobył nagrodę Piłkarza Roku.
Obecnie gra w Manchesterze United i nadal strzela gole.
Jak na swój wiek (37 lat), Cristiano Ronaldo jest w bardzo dobrej formie,
zarówno piłkarskiej, jak i fizycznej. Ronaldo jest uważany za najlepiej
zbudowanego piłkarza do tej pory. W sumie w całej swojej karierze strzelił
807 bramek, najwięcej strzelił w klubie, z którym Real Madryt spędził
najdłużej.
Marko Dolżan

Las algas
Los humanos han considerado durante mucho tiempo usar algas para
producir petróleo, acelerando reacciones químicas que tardan millones
de años en la naturaleza y alrededor de una hora en los laboratorios. En
el reactor se sumergen algas húmedas que, al realizar complejas
reacciones químicas después del trabajo, desprenden productos: crudo,
agua y productos orgánicos. Después de refinado en la columna de
rectificación, el crudo obtenido puede tomar la forma de combustible
diesel, combustible para calefacción, gasolina o combustible de
aviación-queroseno (queroseno). Ya se han hecho pruebas, y aviones
propulsados por queroseno obtenido de algas ya han despegado
muchas veces. Los reactores utilizados anteriormente significaban que
las algas utilizadas para convertirlas en queroseno debían procesarse
con solventes y secarse; estos procesos eran extremadamente costosos
y la producción masiva de combustible de esta manera no era
económica y solo podía hacerse para luego crear mejores procesos de
este escribe. Así se creó el reactor PNNL, que convierte
aproximadamente 1,5 litros de algas húmedas por hora (el 90% de las
algas húmedas es agua) en agua y crudo
Maksymilian Cięciara

Algi
Ludzie od dawna rozważali użycie alg do produkcji ropy
naftowej, przyspieszając reakcje chemiczne, które w naturze
zajmują miliony lat, a w laboratoriach około godziny. Mokre
algi zanurza się w reaktorze, który poprzez przeprowadzenie
skomplikowanych reakcji chemicznych po pracy oddaje
produkty: ropę naftową, wodę, oraz produkty organiczne. Po
rafinacji w kolumnie rektyfikacyjnej uzyskana ropa może
przyjąć postać olejów napędowych, opałowych, benzyny lub
paliwa lotniczego-kerozyny (nafty). Testy zostały już
przeprowadzone, a samoloty napędzane naftą uzyskaną z alg
już wznosiły się wielokrotnie w powietrze. Reaktory
wykorzystywane wcześniej sprawiały, że algi wykorzystywane
do przekształcania ich w naftę musiały być przetworzone za
pomocą rozpuszczalników oraz wysuszone- procesy te były
niezwykle kosztowne i masowa produkcja paliwa w taki sposób
była nieopłacalna i mogła być przeprowadzana tylko w celu
późniejszego stworzenia lepszych procesów tego typu. Tak
powstał reaktor PNNL, który przetwarza około 1,5 litra
mokrych alg na godzinę (90% mokrych alg to woda) na wodę i
ropę naftową

¿Por qué vale la pena leer libros?
¿Leer libros nos brinda algo más que entretenimiento y
recuerdos de un buen momento?
¡Sí, por supuesto!
Beneficios:
Te permite tener éxito intelectual
Reduce el estrés
Mejora la memoria
inspira
Desarrolla la imaginación
Mejora el enfoque y la concentración.
Amplía el vocabulario
Estimula el cerebro
Desarrolla la sensibilidad hacia el arte y otras personas.
Expande el conocimiento
Mejora tu escritura.
Te ayuda a conciliar el sueño
Moldea la personalidad!
¡Feliz lectura!

Amelia Juszczyk

Dlaczego warto czytać książki?
Czy czytanie książek daje nam coś więcej poza rozrywką i
wspomnieniem mile spędzonego czasu?
Jasne, że tak!
Korzyści:
Pozwala odnieść sukces intelektualne
Redukuje stres
Poprawia pamięć
Inspiruje
Rozwija wyobraźnie
Poprawia skupienie i koncentracje
Poszerza słownictwo
Stymuluje mózg
Rozwija wrażliwość na sztukę oraz innych ludzi
Poszerza wiedzę
Poprawia pisanie
Pomaga zasnąć
Kształtuje osobowość!

Juegos de ordenador KATANA del siglo XXI
Mucha gente dice que los juegos de computadora son una
criatura sin alma que simplemente se usa para entretener a la
gente ignorante. Si, por el contrario, profundizamos, podemos
encontrar muchos personajes interesantes que representan los
problemas fundamentales de la humanidad. Uno de estos
personajes es el principal antagonista de Metal Gear Rising:
Revengance, el senador estadounidense Steven Armstrong.
Armstrong, como todos los estadounidenses, quiere continuar
con el conflicto en Pakistán porque gana dinero con la
economía de guerra. En el encuentro final, aprendemos por qué
no quiere detener la guerra. Cree que la burocracia y la política
son un horror que destruye a la humanidad y quiere destruir a
Estados Unidos para construirlo de nuevo, donde "la gente
fuerte pueda vivir con impunidad", según sus propias palabras.
El senador criticará las normas y valores estadounidenses, así
como su sistema político. La postura de Armstrong también
parodia la campaña de Donald Trump a dos años de las
elecciones de 2016, incluso anticipando el eslogan "¡Hagamos
que Estados Unidos vuelva a ser grande!". Es el personaje más
vívido que se puede ver en los juegos de computadora.
Recomiendo encarecidamente conocer mejor a este personaje.

Gry komputerowy KATANA Z NASZYCH CZASÓW
Wiele osób twierdzi, że gry komputerowe to bezduszne
stworzenie jedynie używane do zabawiania ciemnoty. Jeśli
natomiast spojrzymy głębiej, znaleźć można wiele ciekawych
postaci, które przedstawiają fundamentalne problemy
ludzkości. Jedną z tych postaci jest główny antagonista gry
Metal Gear Rising: Revengance, senator USA Steven
Armstrong.
Armstrong, jak to każdy Amerykanin, chce kontynuować
konflikt w Pakistanie, gdyż zarabia on z ekonomii wojennej.
W ostatecznym spotkaniu dowiadujemy się, dlaczego nie
chce wstrzymać wojny.
Uważa, iż biurokracja i polityka to okropieństwo niszczące
ludzkość, przez co chce zniszczyć Stany Zjednoczone, by
zbudować je na nowo, gdzie „silni ludzie mogą żyć bezkarnie”
-jego własne słowa.
Senator ma krytykować normy i wartości USA, jak i ich
system polityczny. Postawa Armstronga parodiuję również
kampanię Donalda Trumpa, dwa lata przed wyborami w 2016
roku, nawet przewidując hasło „Make America Great Again!”.
Jest on najbardziej żywą postacią, jaką można zobaczyć w
grach komputerowych. Bardzo polecam bliższe poznanie tej
postaci
Bruno Gawin

Liverpool FC y Real Madrid se enfrentaron en
la final de la Champions League
Liverpool FC y Real Madrid se enfrentaron en la final
de la Champions League en la temporada 2021/2022.
Los jugadores de Real Madrid que ganaron 1-0 y
alcanzaron la Champions League, resultaron ser los
mejores. El primer polo lo dictaron los
vicecampeones de Inglaterra. Liverpool tenía la
ventaja y Sadio Mane estuvo más cerca de marcar el
1-0. El balón pegó en el poste tras el disparo de "Los
Rojos" -y la efectiva intervención de Thibaut
Courtois-. Al final de la primera parte, Karim
Benzema estaba en una gran posición para marcar,
pero el gol del francés fue anulado por fuera de
juego. Tras el descanso, el Real Madrid se puso en
ventaja. En el minuto 59, el gol de los campeones de
España lo marcó Vinicius Junior, que aprovechó un
remate de Federico Valverde al área penal y desvió el
balón a puerta vacía. En los minutos siguientes la
iniciativa pasó a manos de los cargos de Jurgen
Klopp. Sin embargo, ese día no logró derrotar a
Mohamed Salah y el Real ganó 1-0 al final.

Liverpool FC i Real Madryt spotkały się w finale Ligi
Mistrzów w sezonie 2021/2022
Liverpool FC i Real Madryt spotkały się w finale Ligi Mistrzów w
sezonie 2021/2022. Najlepsi okazali się piłkarze Realu Madryt,
którzy wygrali 1:0 i dotarli do Ligi Mistrzów. Pierwszego Polaka
podyktowali wicemistrzowie Anglii. Liverpool miał przewagę, a
Sadio Mane był bliższy wygranej 1:0. Piłka trafiła w słupek po
strzale "The Reds" - i skutecznej interwencji Thibauta Courtois-.
Pod koniec pierwszej połowy Karim Benzema był w świetnej
sytuacji do zdobycia bramki, ale gola Francuza nie uznano za
spalonego. Po przerwie prowadzenie objął Real Madryt. W 59.
minucie bramkę dla mistrza Hiszpanii strzelił Vinicius Junior, który
wykorzystał strzał Federico Valverde w pole karne i odbił piłkę do
pustej siatki. W kolejnych minutach inicjatywa przeszła w ręce
podopiecznych Jurgena Kloppa. Jednak tego dnia nie zdołał
pokonać Mohameda Salaha, a Real wygrał ostatecznie 1:0.
Igor Bidziński

La importancia de internet en el mundo
Nos ha interesado el espacio desde el principio de los
tiempos. El tema del espacio parece ser diferente de
nuestra vida cotidiana, pero usamos satélites
artificiales a diario. Sorprendentemente, para conocer
nuestra ubicación en los mapas, utilizamos hasta 3 de
los 36 satélites GPS que orbitan la Tierra. Y, sin
embargo, Internet que todo el mundo usa solo puede
funcionar gracias a los muchos satélites que orbitan la
Tierra. Si no fuera por innumerables satélites, los
humanos no podríamos funcionar normalmente, no
tendríamos acceso a fuentes básicas de conocimiento.
La economía global sufriría mucho ya que más del
60% de las empresas venden sus productos en línea.
La mayor parte de la comunicación entre las personas
se realiza a través de Internet, ya que el 63% de las
personas en el mundo lo utilizan

Znaczenie internetu na świecie
Kosmosem interesowaliśmy się od zarania dziejów. Temat
kosmiczny wydaje się różnić od naszego codziennego życia, ale
na co dzień korzystamy ze sztucznych satelitów. Co zaskakujące,
aby poznać naszą lokalizację na mapach, korzystamy z
maksymalnie 3 z 36 satelitów GPS krążących wokół Ziemi. A
jednak Internet, z którego wszyscy korzystają, może działać
tylko dzięki licznym satelitom krążącym wokół Ziemi.
Gdyby nie niezliczone satelity, my, ludzie, nie bylibyśmy w stanie
normalnie funkcjonować, nie mielibyśmy dostępu do
podstawowych źródeł wiedzy. Globalna gospodarka ucierpiałaby
bardzo, ponieważ ponad 60% firm sprzedaje swoje produkty
online. Większość komunikacji między ludźmi odbywa się przez
Internet, ponieważ korzysta z niego 63% ludzi na świecie.
Mikołaj Sosnowski

EL ARTICULO SOBRE LA INFLACIÓN
La gente tiene la sensación de que cada año y mes a mes todo se
vuelve más caro. Muchos factores influyen en la formación de los
precios en las tiendas, pero para ilustrar este fenómeno a nivel
nacional se utilizan diversos indicadores, incluida la inflación. La
inflación es uno objectivo principal que reflejan la situación
económica de un país y la subida de los precios. Este fenómeno
simplemente significa que los precios en el mercado están
subiendo, lo que tiene un efecto directo en el poder adquisitivo del
dinero. La inflación significa que podemos comprar de todo por
1000 euros menos que hace un año. En marzo de 2022 era del
10,9% y en abril del 12,4%. Por consiguiente, los precios de los
productos y servicios en muchos países europeos y en los Estados
Unidos están aumentando considerablemente. ¡Se dice que la
inflación podría alcanzar el 15% en mayo de 2022!

ARTYKUŁ O INFLACJI
Ludzie mają wrażenie, że z roku na rok i z miesiąca na miesiąc wszystko staje się
droższe. Na kształtowanie się cen w sklepach wpływa wiele czynników, ale do
zilustrowania tego zjawiska na poziomie krajowym stosuje się różne wskaźniki, w
tym inflację.
Inflacja jest głównym celem odzwierciedlającym sytuację gospodarczą kraju i
wzrost cen.
Zjawisko to oznacza po prostu wzrost cen na rynku, co ma bezpośredni wpływ na
siłę nabywczą pieniądza.
Inflacja sprawia, że wszystko możemy kupić za 1000 euro mniej niż rok temu.
W marcu 2022 r. było to 10,9%, aw kwietniu 12,4%.
W konsekwencji ceny produktów i usług w wielu krajach Europy oraz w Stanach
Zjednoczonych gwałtownie rosną. Mówi się, że w maju 2022 roku inflacja może
osiągnąć 15%!
Adam Kołakowski

Criptomonedas

La reciente caída de las criptomonedas ha hecho que
muchas personas pierdan grandes cantidades de
dinero. Sin embargo, algunos pudieron prevalecer
sobre el resto y obtener enormes ganancias.
Rafałzaurski pudo especular sobre la caída de una
moneda muy popular llamada Terra, también
conocida como LUNA. Debido a eso, ha podido
acortar una cantidad masiva de dicha moneda, en
realidad un valor de alrededor de 44 millones de zł.
Corto es una acción de tomar prestadas
acciones/monedas de alguien, venderlas
instantáneamente y luego devolverle un poco más de
dichas acciones/monedas un par de meses después.
Dado que LUNA ha caído de alrededor de 400 zł hasta
menos de 0,04 zł, Rafał, que tomó prestados 45
millones de dólares de una gran ballena (un inversor
con muchos activos) solo necesitaba devolver
alrededor de 18k zl, por lo que obtuvo una
compensación 44 millones EUR

Kryptowaluta
Niedawna awaria kryptowalut spowodowała, że wiele osób
straciło duże kwoty pieniędzy. Jednak niektórym udało się
zapanować nad resztą i osiągnąć ogromne zyski.
Rafałzaurski mógł spekulować na temat upadku bardzo
popularnej monety Terra, znanej również jako LUNA. Dzięki
temu był w stanie skrócić ogromną kwotę tej waluty, wartą
w rzeczywistości około 44 mln zł. Short to czynność
polegająca na pożyczeniu akcji/monet od kogoś, sprzedaży
ich natychmiast, a następnie zwróceniu kilku kolejnych
akcji/monet kilka miesięcy później. Ponieważ LUNA spadła z
około 400 zł do mniej niż 0,04 zł, Rafał, który pożyczył 45 mln
dolarów od wielkiego wieloryba (inwestora z wieloma
aktywami) musiał spłacić tylko około 18 tys. zł, więc
otrzymał 44 mln euro odszkodowania

Chagall
Desde el 12 de mayo de 2022, las obras del
increíblemente talentoso artista Marc Chagall se
exhibieron en el Museo Nacional de Varsovia.
Las obras fueron compradas ese otoño en una
subasta en Suiza. La exposición consta de 16 obras, 14
de las cuales son compradas por una sociedad
artística polaca. El artista utiliza guache, témperas,
tintas de colores, incluso pasteles, lo que aporta
originalidad y atemporalidad a sus obras. Hacen
referencia a la infancia del autor, los viajes a París y
las raíces judías, cuya influencia se deja ver en sus
obras. Vale la pena ver la exposición, especialmente
por razones cognitivas, y es única.

Chagall
Od 12 maja 2022 r. prace niezwykle utalentowanego
artysty Marca Chagalla można oglądać w Muzeum
Narodowym w Warszawie.
Prace zakupiono jesienią na aukcji w Szwajcarii.
Wystawa składa się z 16 prac, z których 14 zostało
zakupionych przez polskie towarzystwo artystyczne.
Artysta posługuje się gwaszem, temperą, kolorowymi
tuszami, a nawet pastelami, co nadaje jego pracom
oryginalność i ponadczasowość. Odnoszą się do
dzieciństwa autora, jego podróży do Paryża i jego
żydowskich korzeni, których wpływ widać w jego
twórczości. Wystawa warta obejrzenia, zwłaszcza ze
względów poznawczych, jest wyjątkowa.
Nina Papużyńska

