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PWN od początku swojego istnienia jest źródłem wiarygodnej, 

rzetelnej wiedzy. W Grupie PWN dobrze rozumiemy wagę naszego 

zobowiązania i cenimy tradycję, w której wychowały się pokolenia 

Polaków. Jednocześnie od lat konsekwentnie się doskonalimy, po-

nieważ wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi i zdobywaniu no-

wych kompetencji lepiej odpowiadamy na potrzeby naszych Klien-

tów.

Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania organizacją. Naszą 

wizją jest, aby każdy mógł uczyć się w najlepszy dla siebie sposób. 

W tym celu wnikliwie obserwujemy zmiany zachodzące w świecie 

nauki, edukacji i biznesu, a uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzy-

stujemy w naszych przedsięwzięciach. Chcemy stale rozwijać nowe 

obszary działalności, tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiąza-

nia edukacyjne i – dzięki naszym produktom oraz usługom – wspie-

rać naszych Klientów w edukacji, pogłębianiu wiedzy oraz doskona-

leniu przez całe życie.

Naszą pasją jest wiedza. Poznaj z nami jej moc.

PWN
 W LICZBACH:

NOWE 
TYTUŁY
ROCZNIE493 PRACOWNIKÓW550
NOWYCH
AUTORÓW
ROCZNIE522 TYTUŁÓW 

W WYPOŻYCZALNI

LAT
TRADYCJI65

PONAD

PONAD

27

potrzeby KLIENTA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ praca ZESPOŁOWA WIARYGODNOŚĆ

NASI BOHATEROWIE

COPYWRITERLEKARKA STUDENT INFORMATYK WYKŁADOWCA NAUCZYCIELKA PIĘCIOLATKASOCJOLOG UCZEŃ

NASZĄ PASJĄ
JEST WIEDZA
POZNAJ Z NAMI JEJ MOC

WARTOŚCI PWN

pwn.pl

M o c  w i e d z y

Razem uczymy się
przez całe życie

broszura-infografika05-prepress.pdf   2   2017-04-28   12:04:12



Wydawnictwo Naukowe PWN realizuje misję rzetelnego i wiary-

godnego dostawcy treści naukowych i innowacyjnych rozwiązań 

edukacyjnych, z których nasi Klienci będą korzystać przez całe ży-

cie. Każdego roku nakładem PWN ukazuje się ponad 200 tytułów, 

w tym publikacje książkowe, e-booki, aplikacje mobilne oraz pro-

dukty multimedialne. PWN konsekwentnie umacnia oraz rozszerza 

swoją działalność dostawcy usług wydawniczych, szkoleniowych 

i konferencyjnych. Konsekwentnie stawia na rozwój technologii 

i różnorodność swoich produktów. Przykładami są pierwsza w Pol-

sce wirtualna czytelnia książek dla klientów instytucjonalnych – 

IBUK Libra oraz intensywne kursy programistyczne prowadzone 

przez Reaktor PWN.

O Wydawnictwie  
Naukowym PWN

www.pwn.pl
facebook.com/WydawnictwoPWN
Youtube - Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa



PUNKTY STACJONARNE

Publikacje dostępne 
www.ksiegarnia.pwn.pl

P

BYDGOSZCZ

Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz 

GDAŃSK 

Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk

Narutowicza 11/12 Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk

KATOWICE

Teatralna 2, 40-003 Katowice 

Bogucicka 3, 40-226 Katowice 

KRAKÓW

Piłsudskiego 3/1, 31-110 Kraków 

Czarnowiejska 50B, 30-049 Kraków 

ŁÓDŹ

Więckowskiego 13, 90-721 Łódź

Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

POZNAŃ

Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań 

RZESZÓW

Pigonia 8, 35-310 Rzeszów

TORUŃ

Mikołaja Reja 25, 87-100 Toruń

WARSZAWA 

Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa

Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa

WROCŁAW

Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław

Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

bok@pwn.pl

tel. (22) 695 41 95 
DZIAŁ HANDLOWY 

Ewelina Szyszkowska – Dyrektor Wydawniczy

tel. (22) 695 40 50

e-mail: ewelina.szyszkowska@pwn.pl

Aleksandra Małek-Leśniewska – psychologia, pedagogika

tel. (22) 695 44 50

e-mail: aleksandra.malek@pwn.pl

Aleksandra Żdan – filozofia, socjologia, politologia

tel. (22) 695 44 18

e-mail: aleksandra.zdan@pwn.pl

Dąbrówka Mirońska – sztuka, filologia polska, filologie obce

tel. (22) 695 43 07

e-mail: dabrowka.mironska@pwn.pl

Joanna Adamczyk – historia

tel. (22) 695 45 53

e-mail: joanna.adamczyk@pwn.pl 

Dorota Siudowska-Mieszkowska – ekonomia, finanse,  

marketing

tel. (22) 695 40 96

e-mail: dorota.siudowska@pwn.pl 

Bartłomiej Nawrocki – prawo, zarządzanie, metody ilościowe 

tel. (22) 695 41 80

e-mail: bartlomiej.nawrocki@pwn.pl 

Lidia Drabik – projekty referencyjne  

tel. (22) 695 44 68

e-mail: lidia.drabik@pwn.pl

Projekty Zlecone, www.publikujznami.pl  

Edyta Kunowska – nauki społeczno-ekonomiczne  

i przyrodnicze

tel. (22) 695 42 27

e-mail: edyta.kunowska@pwn.pl

REDAKCJA

KSIĄŻKA DLA FIRM Szukasz niebanalnego prezentu dla swoich partnerów bizne-

sowych? A może interesuje Cię reklama w książkach, czasopi-

smach, projektach multimedialnych, spersonalizowany nakład, 

sponsoring konferencji, tytuł Partnera Publikacji?

Skontaktuj się z nami: reklama@pwn.pl
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Chcesz wiedzieć, jak zbudować model e-biznesowy oraz planować przychody w e-commerce? 

Oto pierwsza na rynku publikacja, która obejmuje zarówno aspekty strategiczne, jak i finan-

sowe handlu w internecie. Przedstawia pełen proces: od strategii e-biznesu aż po budowanie 

business case i zarządzanie kanałem e-commerce. Książka została wzbogacona o studia 

przypadków z polskiego rynku oraz o praktyczne narzędzia zarządcze.

Zastosowanie algorytmiki oraz sztucznej inteligencji w marketingu to nowy trend. Wszystkie 

te działania mają na celu poprawę zarówno wskaźników stosowanych w branży marketin-

gowej i sprzedażowej, jak również optymalizację procesów powiązanych z tymi dziedzinami. 

Nowa książka jednego z autorów bestsellera „E-MARKETING” to must have dla nowocze-

snych marketerów. Została zilustrowana przykładami, które pokazują zarówno zalety, jak 

i wady stosowanych rozwiązań.

Jeśli jesteś nastolatkiem, który ma pasję oraz głowę pełną pomysłów i marzeń… Jeśli jesteś 

rodzicem,  który chce pomóc dziecku rozwijać kreatywność w świecie nowych technologii… 

ten tytuł jest dla Ciebie! Książka została napisana przez ojca i syna. Odkrywa przed Czytelni-

kami dwa punkty widzenia, prowadzące do jednego celu – jak wykorzystać internet, komputer, 

smartfona do mądrej, twórczej i wspólnej zabawy.

Książka ta zabierze Czytelników w fascynującą podróż do świata opowieści. Dowiesz się, 

dlaczego historie mają taki wpływ na Ciebie i innych ludzi. Skąd się wzięły? Czemu służą? 

Kiedy działają lepiej, a kiedy gorzej? Dowiesz się także, jak konstruować takie, które działają 

najlepiej. Odkryjesz kod, dzięki któremu sam będziesz mógł takie opowieści tworzyć.

cena 69 zł

cena 59 złcena 49 zł

cena 39 zł

MARKETING INTELLIGENCE
Jak wykorzystać potęgę algorytmów  

i sztucznej inteligencji

Jarosław Królewski

Wyd. I, 2017, s. 300, opr. miękka 

E-COMMERCE 
Strategia, zarządzanie, finanse

Justyna Skorupska, Katarzyna Jeznach

Wyd. I, 2017, s. 250, opr. miękka 

GOTOWI NA ZABAWĘ W BIZNES? 
STARTUP!

Krystian Gontarek, Krzysztof Gontarek

Wyd. I, 2017, s. 216, opr. miękka ze skrzydełkami

NARRATOLOGIA
Umiejętność opowiadania historii tkwi  

w Tobie od zawsze. Opanuj ją i rozwiń

Paweł Tkaczyk

Wyd. I, 2017, s. 160, opr. miękka ze skrzydełkami
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cena 69 zł

cena 99 zł

cena 59 złcena 139 zł

cena 99 zł

cena 99 zł

RYNKI, INSTRUMENTY I INSTYTUCJE 
FINANSOWE

Jan Czekaj

Wyd. II, 2017, s. 500, opr. miękka

PODSTAWY ZARZĄDZANIA

Ricky Griffin

Wyd. III, 2017, s.  800, opr. miękka

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Krzysztof Jajuga

Wyd. II, 2017, s.  384, opr. miękka

STATYSTYKA W ZARZĄDZANIU

Amir Aczel

Wyd. II, 2017, s.  1000, opr. miękka

FINANSE
Instytucje, instrumenty, podmioty,  

rynki, regulacje

Marian Podstawka

Wyd. II, 2017, s.  972, opr. miękka

FINANSE PUBLICZNE
Współczesne ujęcie

Stanisław Owsiak

Wyd. I, 2017, s.  1148, opr. miękka

EKONOMIA Nowości / Zapowiedzi  2017
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cena 49 zł

cena 79 zł

cena 89 zł

cena 59 zł

cena 69 zł

LOGISTYKA USŁUG

Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn, Marcin Gołembski

Wyd. I, 2017, s.  174, opr. miękka

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA JAKOŚCI

Adam Hamrol

Wyd. I, 2017, s.  544, opr. twarda

RACHUNKOWOŚĆ FINASNOWA Z MSSF
„Międzynarodowymi Standardami  

Sprawozdawczości Finansowej”

Redakcja naukowa Jerzy Pfaff

Wyd. III, 2017, s.  540, opr. miękka

MARKETING

Eugeniusz Michalski

Wyd. II, 2017, s.  648, opr. miękka

ANALIZA FINANSOWA 
PRZEDSIĘBIORSTWA
Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu

Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski 

Wyd. II, 2017, s.  368, opr. miękka

EKONOMIA Nowości / Zapowiedzi  2017

cena 49 zł

CYFRYZACJA ŻYCIA W ERZE BIG DATA
Człowiek – Biznes – Państwo

Jerzy Surma

Wyd. I, 2017, s. 160, opr. miękka
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cena 69 zł

cena 89 zł

cena 89 złcena 59 zł

cena 69 zł

cena 79 zł

PRZYWÓDZTWO WYŻSZEGO STOPNIA
Blanchard o przywództwie  

i tworzeniu efektywnych organizacji

Ken Blanchard

Wyd. II, 2016, s. 362, opr. miękka

RYNEK SZTUKI W POLSCE
Przewodnik dla kolekcjonerów i inwestorów

Monika Bryl

Wyd. I, 2016, s. 446 opr. twarda

WIELKA UCIECZKA
Zdrowie, bogactwo i źródła nierówności

Angus Deaton

Wyd. I, 2016, s. 374 opr. miękka

CONTENT MARKETING PO POLSKU
Jak przyciągnąć klientów

Barbara  Stawarz-García

Wyd. II, 2017, s. 200, opr. miękka

Nowe wydane w listopadzie 2017!

REWOLUCJA Z MARKETING 
AUTOMATION. JAK WYKORZYSTAĆ 
POTENCJAŁ BIG DATA

Grzegorz Błażewicz

Wyd. I, 2016, s. ok. 250, opr. miękka

E-MARKETING
Współczesne trendy, pakiet startowy

Jarosław Królewski, Paweł Sala

Wyd. II, 2016, s. 550, opr. twarda

Bestsellery EKONOMIA
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cena 69 zł

cena 49 zł cena 39 zł

Książka stanowi refleksję filozoficzno-historyczną nad ideą Europy, ale Autor nie stroni też 

od odniesień do bieżących wydarzeń politycznych i poddaje analizie kształt dyskursu pu-

bliczno-politycznego początku lat 90. XX wieku. Dziś, gdy Europa ponownie musi odpowie-

dzieć sobie na pytanie, jaki „obrać kurs”, L’Autre cap – Inny kurs – Derridy jest niezbędnym 

zapleczem intelektualnym dla refleksji nad tą problematyką.

INNY KURS

Jacques Derrida

Wyd. I, 2017, s. 144, opr. miękka ze skrzydełkami

PANORAMA WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII

red. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski

Wyd. I, 2016, s. 560, opr. miękka

Pod koniec ubiegłego wieku kwestia dotycząca dyskusji na temat stopnia politycz-

nego uwikłania Mar tina Heideggera w nazizm mogła wydawać się medialnie za-

mknięta. Taki był stan rzeczy do 2014 roku, kiedy to opublikowane zostały prywat-

ne zapiski filozofa, pod nieco osobliwie brzmiącym dziś tytułem Czarne zeszyty.  

Peter Trawny próbuje na nowo odpowiedzieć na pytanie, jak wykładać całościowy świato-

obraz wyłaniający się ze wszystkich pism Heideggera, w obliczu niepozostawiających wąt-

pliwości co do jego antysemityzmu fragmentów Schwartze Hefte.

HEIDEGGER I MIT SPISKU 
ŻYDOWSKIEGO

Peter Trawny

Wyd. I, 2017, s. 254, opr. miękka ze skrzydełkami

cena 44 zł

RYSA NA TAFLI
Teoria w polu psychoanalitycznym

Wyd. I, 2016, s. 370, opr. miękka

Jak napisać historię filozofii XX wieku? Jak powiązać zróżnicowane prądy intelektualne tego 

stulecia z historią pełną wojen, konfliktów i przemocy? Andrzej Leder proponuje ująć XX wiek 

tak, jak psychoanaliza ujmuje osoby poddawane terapii, i odczytać formułowane w zeszłym 

stuleciu stanowiska filozoficzne jako wyrazy głębokich traum, których to stulecie było pełne. 

Książka stanowi nie tylko autorską wizję tego, jak może być uprawiana historia filozofii, lecz 

także oryginalną pracę z obszaru teorii i filozofii psychoanalizy.

Panorama współczesnej filozofii to napisany przez wybitnych polskich filozofów i filozofki 

przegląd najważniejszych sporów współczesnej filozofii.
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cena 34 zł

INNE I WSPÓLNE
Trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii

Michał Krzykawski

Wyd. I, 2017, s. 178, opr. miękka ze skrzydełkami

cena 34 zł

FLUKS 
Wspólnota płynów ustrojowych

Krzysztof Pacewicz 

Wyd. I, 2017, s. 230, opr. miękka ze skrzydełkami

FILOZOFIA

cena 29 zł

POCHWAŁA PRZYJAŹNI

Michał Herer

Wyd. I, 2017, s. 116, opr. miękka ze skrzydełkami

cena 34 zł

cena 39 zł

ŻYCIE, KTÓRE MÓWI
Nowoczesna wspólnota i zwierzęta

Joanna Bednarek

Wyd. I, 2017, s. 130, opr. miękka ze skrzydełkami

NIEWOLNICY I PANOWIE
Sześć i pół eseju z antropologii 

i filozofii społecznej świata nowoczesnego

Jacek Dobrowolski

Wyd. I, 2017, s. 300, opr. miękka ze skrzydełkami

cena 44 zł

GRANICE WZGLĘDNOŚCI
Opis metafizyczny

Marcin Poręba

Wyd. I, 2014, s. 308, opr. miękka ze skrzydełkami

Marcin Poręba
Granice 
względności
Opis 
metafizycznyGranice w

zględności
M

arcin Poręba

1

E
d

y
c

ja1 Konkurs o Nagrodę 
im. Barbary Skargi

Sądzę, że różne problemy –  
jakakolwiek byłaby ich 
materia czy przynależność 
do poszczególnych dzie-
dzin ludzkiej ref leksji –  
swoją metafizyczność za-
wdzięczają związkom, 
przez które ujawnia się 
coś niezależnego od zmie-
niających się kontekstów 
i układów odniesienia,  
w jakich problemy te zwykło 
się formułować i rozważać. 
Najchętniej określiłbym  
to mianem „tego, co absolut-
ne”, a jeśli nazwy tej będę się 
starał unikać, to tylko dla-
tego, że jest ona nazbyt ob-
ciążona konotacjami filozo-
ficznymi, których większość 
jest z gruntu obca duchowi 
prowadzonych tu wywodów.  

W różnych miejscach tej książki przedstawiłem kilka 
pośrednich, niekonkluzywnych racji na rzecz tezy, iż wbrew 
temu, co każe nam sądzić cała niemal filozofia, wrażenia  
i pojęcia są tym samym. Niewiele bliższego byłem w stanie 
powiedzieć o tej tożsamości. Tu bodaj w sposób najbardziej 
namacalny dochodzi do głosu to, o czym mówiłem w związku  
z kwestią metody – brak gotowych pojęć i konieczność 
posuwania się po omacku, drogą refleksji, a nie myślenia 
determinującego.

Na tożsamość wrażeń i pojęć, czuć i myśli, filozofia nie 
ma dobrego pojęcia, wszystkie pojęcia bowiem, jakie ma  
w swym repertuarze, są częścią sposobu myślenia, któremu 
owa tożsamość jest tak obca, jak to tylko możliwe. Czy 
można powiedzieć coś, co zbliżyłoby nas do takiego pojęcia? 
Cóż, wydaje się, że tak zasadnicza zmiana metafizycznego 
krajobrazu, jaką jest ścisłe powiązanie lub wręcz utożsamienie 
wrażeń w sensie jakości (qualiów) z pojęciami w sensie funkcji 
(operacji), wymagałaby mnóstwa zmian i przegrupowań 
dotyczących wielu innych obszarów. Trzeba by inaczej 
spojrzeć zarówno na wiele kwestii ontologicznych, w rodzaju 
przyczynowości czy modalności, jak i epistemologicznych, jak 
choćby zagadnienie wiedzy empirycznej, indukcji czy poznania 
matematycznego. Słowem, trzeba by nowej metafizyki. 
Stworzenie takowej nie leżało w moich ambicjach, z pewnością 
też nie było w moim zasięgu. Próbowałem dać co najwyżej 
fragmenty metafizycznego obrazu, spojrzeć na świat od kilku 
stron, niejako zgadując, jak mógłby on wyglądać z perspektywy, 
której ściśle biorąc nie posiadam, lecz jedynie przeczuwam 
jej zarysy.

Marcin
Poręba 
(ur. 1967 w Krakowie)  
– w latach 1985–1989 studiował 
filozofię na Uniwersytecie 
Warszawskim.  Od 1989 pracuje 
w Instytucie Filozofii UW.  
Uczeń prof. Marka J. Siemka.   
Autor książek: Transcendentalna 
teoria świadomości. Próba 
rekonstrukcji semantycznej 
(Warszawa 1999), Możliwość 
rozumu. Ćwiczenia z metafizyki 
(Warszawa 2008).

Wydawnictwo  
Naukowe PWN SA
infolinia: 801 33 33 88
www.pwn.pl
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W serii MYŚLEĆ polecamy:

Étienne BaLiBar
Spinoza i polityka

Ernst JÜNGEr
Robotnik 

David ChaLMErs
Świadomy umysł

Gilles DELEuzE
Logika sensu

Lewis MuMforD
Mit maszyny, t. 1

Lewis MuMforD
Mit maszyny, t. 2
Pentagon władzyP
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Musisz życie swe odmienić – czyżby to, co zwykliśmy nazywać 
etyką, było tylko postawą przyjmowaną wobec tego imperatywu, 
nakazującego odmienić życie?

Czyżby to, czym jesteśmy, było tylko akumulowanymi ćwiczeniami, 
sposobami, w jakie przez trening każdy człowiek i gatunek ludzki w ogóle 
kształtują swoje życie?

Czyżby cała historia religii, religii monoteistycznych, politeistycznych, 
ateistycznych i  ready-made religii w stylu scjentologii, była tylko historią 
ćwiczeń i praktyk zmiany życia?

Bestsellerowa książka Petera Sloterdijka to filozoficzna medytacja, która 
wychodzi od zdecydowanego, afirmatywnego i bezkompromisowego 
„tak!” na wszystkie te pytania. W literackich arcydziełach, w życiu kalek, 
historii edukacji i biopolityki, a przede wszystkim w meandrach dziejów 
religii, Sloterdijk śledzi transformacje imperatywu metanoetycznego, 
imperatywu absolutnego – Musisz życie swe odmienić! – który ukształtował 
nowoczesnego człowieka. Rozwija również swoją teorię antropotechnik, 
ćwiczeń praktykowanych przez homo artista, kształcącego siebie 
samego przez ćwiczenia. Nie zmienia on jednak tylko swojego ciała, 
lecz przede wszystkim swojego ducha.

Peter sloterdijk (ur. 1947) – jeden z najbardziej znanych współczesnych 
filozofów, wykładowca akademicki, public intellectual i człowiek pióra, 
bohater filozoficznych skandali, intelektualista-celebryta i enfant terrible 
niemieckiej filozofii. Autor publikacji, które do dziś odbijają się głośnym 
echem – Krytyka cynicznego rozumu (1983), Weltfremdheit (1993), 
Reguły dla ludzkiego zwierzyńca (1999), Kryształowy pałac 
(2005), Gniew i czas (2006), Die nehmende Hand und die gebende 
Seite (2010) – oraz monumentalnego cyklu Sphären (1998, 1999, 2004). 
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Bohater naszej historii, homo immunologicus, 
który musi nadać swemu życiu, wraz z jego 
zagrożeniami i nadwyżkami, symboliczną 
oprawę, jest zmagającym się ze sobą, 
zatroskanym o swoją formę człowiekiem – 
scharakteryzujemy go bliżej jako człowieka 
etycznego albo lepiej: jako homo repetitivus, 
homo artista, człowieka trenującego. Żadna  
z powszechnych teorii zachowania i działania 
nie jest w stanie uchwycić fenomenu człowieka 
ćwiczącego – przeciwnie, wkrótce zrozumiemy, 
dlaczego dotychczasowe teorie musiały 
systematycznie eliminować go z pola widzenia, 
niezależnie od tego, czy porządkowały je 
według rozróżnienia na pracę i interakcję, 
metodę i komunikację, czy też życie aktywne  
i kontemplatywne.

Jacques D
errid

a
W

id
m

a M
arksa

Widma Marksa to słynna publikacja jednego z najważniejszych 
filozofów drugiej połowy XX wieku, Jacques’a Derridy. Jest 
to również książka reprezentatywna dla ostatniego okresu 
twórczości francuskiego filozofa, w którym zwrócił swoją 
uwagę w stronę pytań o charakterze politycznym i etycz-
nym. Widma Marksa to filozoficzna odpowiedź na polityczne 
diagnozy stawiane na przełomie wieków. Derrida mierzy się  
z hasłem „końca historii”, lecz równocześnie stara się pomy-
śleć wpływ, jaki filozofia Marksa wciąż wywiera na obecnym 
myśleniu. Niemiecki filozof i ekonomista zostaje skonfronto-
wany z Szekspirowskim Hamletem, który musi zmierzyć się 
z widmem ojca. Podobnie też my, twierdzi Derrida, musimy 
zmierzyć się dziś z widmem samego Marksa – widmem, które 
tak jak niegdyś widmo komunizmu w Europie, dziś krąży po 
całym świecie.

Jacques Derrida (1930 –2004) – wybitny francuski filozof, twórca 
pojęcia oraz metody dekonstrukcji filozoficznej, autor wielu fun-
damentalnych dla współczesnej filozofii prac, takich jak O grama-
tologii, Pismo i różnica, Głos i fenomen czy Glas. Jego metoda 
polegała na wnikliwym czytaniu klasycznych tekstów okcyden-
talnej filozofii, w których doszukiwał się momentów pęknięć, 
nieciągłości, elementów wypartych i poddanych wykluczeniu. 
Badaniom tym towarzyszył od zawsze silny impuls etyczny, który 
przeciwstawiał się wszelkim zamkniętym, skończonym formacjom 
intelektualnym.

Unikanie lektury i reinterpretacji 
Marksa, unikanie dyskusji  
o Marksie – poza akademicką „lekturą”  
i „dyskusją” – zawsze będzie błędem.

Wydawnictwo Naukowe 
PWN SA
infolinia: 801 33 33 88
www.pwn.pl

Widma 
Marksa

Jacques Derrida

cena 54 zł

cena 54 zł

cena 69 złcena 49 zł

cena 54 zł

cena 59 zł

WIDMA MARKSA
Stan długu, praca żałoby 

i nowa Międzynarodówka

Jacques Derrida

Wyd. I, 2016, s. 380, opr. miękka

PRZESTRZEŃ LITERACKA 

Maurice Blanchot

Wyd. I, 2016, s. 350, opr. miękka ze skrzydełkami

REFORMACJA PRAW: PRAWO, RELIGIA 
I PRAWA CZŁOWIEKA W KALWINIZMIE  
U PROGU NOWOCZESNOŚCI

John Witte

Wyd. I, 2017, s. 400, opr. miękka

KŁOPOTY INTELEKTU

Barbara Skarga

Wyd. II, 2017, s. 450 , opr. twarda

ORTODOKSJA I REWIZJA 
W POZYTYWIZMIE FRANCUSKIM

Barbara Skarga

Wyd. II, 2016, s. 498, opr. twarda

WYKŁADY Z FILOZOFII MEDIÓW
Podstawy nauk o komunikowaniu

Jan Paweł Hudzik

Wyd. I, 2017, s. 424, opr. miękka

FILOZOFIA



26 27

cena 64 zł

JEDYNY I JEGO WŁASNOŚĆ

Max Stirner

Wyd. II, 2012, s. 468, 

opr. miękka ze skrzydełkami 

cena 64zł

NAUKA LOGIKI TOM II

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Wyd. II, 2011, s. 707, 

opr. miękka ze skrzydełkami

cena 64 zł

NAUKA  LOGIKI TOM I

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Wyd. II, 2011, s. 550, 

opr. miękka ze skrzydełkami

cena 49 zł

BŁĄD DARWINA

Jerry A. Fodor

Wyd. I, 2018, s. ok. 220, opr. miękka

Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku to pierwsza tak pełna próba filozoficznej kryty-

ki ekonomii politycznej w warunkach świata zaawansowanych technologii. Stieglerowską 

rehabilitację pojęcia Aufklärung, pomyślenia go na nowo po odkryciu nieświadomego, po 

poststrukturalizmie i w warunkach kapitalizmu, a zatem pomyślenia go z perspektywy spo-

łeczeństwa hiperprzemysłowego (a nie poprzemysłowego, które – według Stieglera – nie 

istnieje) należy uznać za jedną z najważniejszych interwencji filozoficznych ostatnich lat. 

cena 69 zł

WSTRZĄSY 
Głupota i wiedza w XXI wieku 

Bernard Stiegler

Wyd. I, 2017, s. 408, opr. miękka

ZapowiedziFilozofia
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WOLNOŚĆ I METAFIZYKA
Eseje z filozofii pierwszej 

Marcin Poręba

Wyd. I, 2017, s. 260, opr. miękka

cena 39 zł

cena 69 zł

MARKSIZM

Red. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski

Wyd. I, 2017, s. 504, opr. twarda

cena 34 zł

TRIUMF RELIGII 

Jacques Lacan

Wyd. I, 2017, s. 104, opr. miękka ze skrzydełkami

cena 89 zł

SEMINARIUM I
Pisma techniczne Freuda

Jacques Lacan

Wyd. I, 2017, s. 680, opr. miękka ze skrzydełkami

O FILOZOFIĘ BAĆ SIĘ NIE MUSIMY

Barbara Skarga

Wyd.II, 2017, s. 450, opr. twarda

cena 49 zł

Zapowiedzi  2017FILOZOFIA
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cena 39 zł

cena 39 zł

OBCY U NASZYCH DRZWI

Zygmunt Bauman

Wyd. I, 2016, s. 136, opr. miękka ze skrzydełkami

Socjologia

SOCJOLOGIA EDUKACJI
Piotr Mikiewicz

dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW – socjolog edukacji, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Polityki
Oświatowej w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Kieruje Dolnośląskim Centrum Innowacji
Edukacyjnych DSW. Zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania edukacji, procesami 
kształtowania biografii przez edukację oraz relacjami edukacji i struktury społecznej. Opublikował m.in.:
Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne (2014), Szczęśliwy traf.
Edukacja w procesie adaptacji migrantów z Polski w Wielkiej Brytanii (z Alicją Sadownik), (2014), Społeczne
światy szkół średnich – od trajektorii marginesu do trajektorii elit (2005); Młodzież w zreformowanym 
systemie szkolnym (z Jarosławem Domalewskim), (2004). Jest członkiem zarządu Sekcji Socjologii
Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pełnił funkcję koordynatora Sociology of 
Education Research Network w ramach European Sociological Association. Oprócz działalności naukowej
aktywnie działa na polu polityki edukacyjnej, współpracując z lokalnymi władzami oświatowymi i organi-
zacjami pozarządowymi – m. in. współtworzył Wrocławską Strategię Edukacyjną. Był stypendystą Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej. 

SOCJOLOGIA EDUKACJI to pierwsze na gruncie polskim kompendium najważniejszych 
orientacji teoretycznych i badawczych, które kształtowały sposób postrzegania przez
socjologów problemów generowanych przez istnienie i działanie systemów kształcenia.
Autor zgromadził rzetelny materiał dla studentów, specjalistów w dziedzinie oraz praktyków
zajmujących się edukacją i wychowaniem. Jest to jednak przede wszystkim autorska prezen-
tacja stanu wiedzy i omówienie podstawowych problemów będących przedmiotem analiz
socjologii edukacji. Dla czytelnika zajmującego się już tematyką społecznych uwarunkowań
edukacji będzie to swego rodzaju kompendium podsumowujące, dla osób dopiero wchodzą-
cych w to pole zainteresowań, będzie to dobry przewodnik po problematyce.

Socjologia

Piotr MikiewiczSOCJOLOGIA EDUKACJI

Kiedyś dziennikarz zapytał mnie: Zajmuje się pan socjologią edukacji, czyli właściwie 

czym? Najprostsza odpowiedź jest taka, że związkiem edukacji i społe czeństwa. Ale co

to w istocie znaczy?

Piotr Mikiewicz

Socjologia edukacji mont1_Layout 1  10/4/16  2:08 AM  Page 1

cena 59 zł

SOCJOLOGIA EDUKACJI

Piotr Mikewicz

Wyd. I, 2016, s. 350, opr. miękka

ZMYL TROP
Na barykadach prywatności w sieci. 

Przewodnik

Finn Brunton, Helen Nissenbaum

Wyd. I, 2016, s. 252, opr. miękka

Zmyl trop to użyteczna, ale i pełna powabu oraz przekonująca, kieszonkowa esencja wszyst-

kiego, co chcielibyście wiedzieć o obronie przed inwigilacją. Autorzy chcą rozpocząć rewo-

lucję w naszych komputerach – wzywają do stawienia czynnego oporu rządom, firmom i or-

ganizacjom, które zbierają dane na nasz temat. W czasach permanentnej inwigilacji w sieci, 

stosowanie taktyki szumu informacyjnego wydaje się jednym z kluczowych działań w obronie 

naszej prywatności.

cena 39 zł

SOCJOLOGIA SPORTU

red. Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal

Wyd. I, 2017, s. 292, opr. miękka

Socjologia sportu to kompendium wiedzy o często pomijanym w naukach społecznych, ale 

niezwykle ważnym obszarze badań nad społecznymi aspektami sportu. Autorzy objęli swoimi 

rozważaniami niemal wszystkie aspekty współczesnej refleksji nad sportem, dzięki czemu 

mamy do czynienia z pracą nie tylko nowatorską, ale i kompleksową.

Socjologia edukacji pierwsze na gruncie polskim kompendium najważniejszych orientacji 

teoretycznych i badawczych, które kształtowały sposób postrzegania przez socjologów 

problemów generowanych przez istnienie i działanie systemów kształcenia.
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Śmiech morderców
Klaus Theweleit        

Klaus Thew
eleit        

Breivik i inni

Breivik i inni

Śm
iech m

orderców
. Breivik i inni
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Specyficzny śmiech morderców 
po raz pierwszy zwrócił moją 
uwagę podczas gromadzenia 
materiałów do Męskich fantazji 
(1977–1978). Wiele popełnionych 
przez członków Freikorpsów 
zbrodni na rewolucjonistach po 
I wojnie światowej, jak zamordo-
wanie Róży Luksemburg  
i Karla Liebknechta, popełniono, 
upubliczniono i świętowano jako 
„zabójstwa na tle seksualnym”. 
Ale śmiech towarzyszy również 
czynom mniejszego formatu.  
I tak podporucznik Rudolf Mann 
z Brygady Erhardt zabawiał się 
wezwaniem skierowanym do 
wszystkich monachijskich rewo-
lucjonistów, aby natychmiast 
oddali broń; przy jednoczesnej 
zapowiedzi, że każdy robotnik 
przyłapany z bronią zostanie na-
tychmiast zastrzelony. „Jak coś 
takiego w ogóle zorganizować?” 
Propozycja Manna: przywiązać 
pistolet do długiego kija i trzy-
mać go daleko przez sobą. Pisze: 
„Umarłbym ze śmiechu, gdybym 
spotkał kogoś takiego na ulicy”. 

Adwokaci, 
sędziowie, 
dziennikarze, 
psychiatrzy sądowi, 
widzowie (...) 
Dla wszystkich 
na sali uśmiech 
oskarżonego 
stanowi problem. 
Uśmiech, który raz 
uosabia podłość, by 
po chwili posłużyć 
Breivikowi przy 
oddemonizowaniu 
własnej postaci.

Breivik, zapytany  
o to, dlaczego 
ciągle się uśmiecha, 
odpowiada, że 
to z powodu 
psychiatrów, 
którzy uznali go za 
niepoczytalnego.

Klaus Theweleit – urodzony w roku 1942 w Prusach Wschodnich, 
literaturoznawca, teoretyk kultury, pisarz. W latach 1998–2008 profesor 
w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Karlsruhe. Jego pierwszą  
i do dziś najsłynniejszą książką są Męskie fantazje (wydanie polskie PWN 
2015). Opublikował także: Der Pocahontas Komplex (1999–2013), Der 
Knall. 11. September, das Verschwinden der Realität und ein Kriegs- 
modell (2002), Tor zur Welt. Fußball als Realitätsmodell (2004) oraz Jimi 
Hendrix. Eine Biographie (wspólnie z R. Höltschlem; 2008). W roku 2003 
otrzymał Nagrodę im. Johanna Heinricha Mercka, w 2014 Nagrodę  
im. Reinholda Schneidera. W swoich pismach stosuje zróżnicowane me-
tody badania kultury, nieświadomości i społeczeństwa, łącząc podejście 
psychoanalityczne i literaturoznawcze z medioznawstwem, socjologią oraz 
filozofią podmiotu. Jego późniejsze publikacje dotyczą m.in. „kompleksu  
Pocahontas”, a także filozofii muzyki oraz filozofii piłki nożnej.

Znany niemiecki eseista i badacz kultury Klaus Theweleit napisał 
jeden z najbardziej kontrowersyjnych komentarzy do transmitowa-
nych współcześnie na cały świat mordów, nazywanych najczęściej 
„aktami terroryzmu”. Śmiech morderców poświęcony został śmie-
chowi, rechotowi wręcz, towarzyszącemu oprawcom mordującym 
swoje ofiary.  Omawiając rzeczy dawniejsze (zbrodnie Wehrmachtu 
czy Waffen SS), jak i bieżące, takie jak masakra dokonana przez  
Breivika, egzekucje tzw. Państwa Islamskiego, wydarzenia w redakcji 
Charlie Hebdo czy w Peszawarze, autor pozostaje wierny faktom  
i słowom – uważnie słucha wypowiedzi oprawców, słyszy jednak to, 
czego sami bohaterzy książki powiedzieć nie chcieli. Theweleit zagląda 
za kulisy rozumowania morderców mówiących o swoich zbrodniach, 
co pozwala mu na wysuwanie takich wniosków czy  budowanie takich 
osi symetrii (jak między Breivikiem a islamskimi fundamentalistami), 
które radykalnie burzą obiegowe opinie, utrwalone przez dyskurs 
dziennikarski, a tym samym zmuszają do głębszego przemyślenia 
otaczającego nas świata. 

cena 39 zł

cena 44 zł

cena 49 zł

cena 44 zł

STATUS MORALNY ZWIERZĄT

Urszula Zarosa

Wyd. I, 2016, s. 276, opr. miękka

NOWA KWESTIA MIEJSKA 

Andy Merrifield

Wyd. I, 2016, s. 270, opr. miękka

ŚMIECH MORDERCÓW
Breivik i inni

Klaus Theweleit

Wyd. I, 2016, s. 250, opr. miękka ze skrzydełkami

RÓŻNYM GŁOSEM
Rodziny z wyboru w Polsce

Joanna Mizielińska, Justyna Struzik, Agnieszka Król

Wyd. I, 2017, s. 378, opr. miękka

SOCJOLOGIA

cena 44 zł

PĘTLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA

Andre Spicer, Carl Cederström

Wyd. I, 2016, s. 164, opr. miękka ze skrzydełkami

cena 54 zł

KARTA PREKARIATU

Guy Standing 

Wyd. I, 2015, s. 400, opr. miękka

karta Prekariatu
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W swojej bestsellerowej ksià˝ce z 2011 roku Guy Standing wprowadził do powszech-
nego obiegu poj´cie „prekariatu” – nowej klasy społecznej, której ˝ycie odznacza 
si´ daleko posuni´tà niepewnoÊcià. Prekariat to wszyscy ci, którzy pozbawieni sà 
stabilnoÊci: pewnego zatrudnienia, ubezpieczeƒ społecznych, praw obywatelskich, 
w koƒcu gwarancji prze˝ycia. Przez ostatnie lata obserwowaliÊmy liczne nowe ruchy 
społeczne, które za swój główny cel obrały walk´ z niepewnoÊcià. Od ruchów Occu-
py po rozproszone grupy oburzonych, prekariusze i prekariuszki wszystkich krajów 
rozpocz´li politycznà walk´ o prawa, których im si´ odmawia. Tak˝e w Polsce.
Karta prekariatu to kolejny głos Standinga w dyskusji o przyszłoÊci naszych spreka-
ryzowanych czasów. Autor rozwija w ksià˝ce wizj´ Dobrego Społeczeƒstwa, które 
zapewnia ka˝dej jednostce minimum niezb´dne do ̋ ycia i rozwoju. Przyglàda si´ za-
równo tym mechanizmom, które pogarszajà prawnà i społecznà sytuacj´ prekariatu, 
jak i nowym, progresywnym rozwiàzaniom, które starajà si´ zaradziç pogł´biajàcej 
si´ prekaryzacji.

G u y  S t a n d i n G
brytyjski badacz społeczny i ekonomista specjalizujàcy si´ w badaniach nad roz-
wojem. Profesor w School of Oriental and African Studies na Uniwersytecie  
Londyƒskim, jeden ze współzało˝ycieli Basic Income Earth Network, autor m.in. 
Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa (2014) oraz Work After Globalization: Building 
Occupational Citizenship (2009).
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infolinia: 801 33 33 88
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cena 39 zł

cena 49 złcena 59 zł

cena 59 zł

cena 49 zł

UPADEK CYWILIZACJI ZACHODNIEJ 
Spojrzenie z przyszłości

Naomi Oreskes, Eric M. Conway

Wyd. I, 2017, s. ok. 120, opr. miękka

NOWE PRAKTYKI KULTUROWE 
POLAKÓW
Megaceremoniały i subświaty

Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki 

Wyd. I, 2017, s. ok. 300, opr. miękka

NEKROS 
Wprowadzenie do ontologii martwego ciała

Ewa Domańska

Wyd. I, 2017, s. ok. 370, opr. miękka

ODMIENNE CZY ZWYCZAJNE?
Rodziny z wyboru w Polsce

Joanna Mizielińska

Wyd. I, 2017, s. ok. 320, opr. miękka

CZAS POST-PRAWDY
Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu

Robert Keyes

Wyd. I, 2017, s. ok. 220, opr. miękka ze skrzydełkami

SOCJOLOGIA

Dlaczego doszło do upadku, skoro ludzie wiedzieli, co się dzieje? Dlaczego nie potrafili za-

mienić swej wiedzy w potęgę? Naomi Oreskes i Eric M. Conway próbują objaśnić marazm XXI 

stulecia oraz przyczyny braku działań na rzecz polityki niskoemisyjnej w rzetelnie udoku-

mentowanej narracji science fiction.  Książka przedstawia dramatyczną historię Ery Półcie-

nia (Penumbral Age), która trwała na Ziemi w latach 1988–2093. Narrator eseju – historyk 

z przyszłości – omawia kolejne, trudne wydarzenia XXI stulecia.

masa 5–10 kg; od innych kolczatek różni się dłuższym
dziobem i rzadszymi kolcami; Nowa Gwinea.
PRAKOPYTNE, kondylartry, zool. kopalne, prymi-
tywne ssaki kopytne; różnej wielkości, wyglądem
przypominały prymitywne drapieżne; wszystko- lub
roślinożerne; pojawiły się w kredzie, wymarły w mio-
cenie; od nich wyprowadza się m.in. kopytne, mrów-
niki, walenie.
PRAKRYSZTAŁY, geol. kryształy występujące w
skałach magmowych (np. kryształy oliwinu w bazalcie,
plagioklazu w andezycie), krystalizujące wcześniej niż
ciasto skalne; rodzaj ? fenokryształów.
PRAKRYTI [sanskr.], filoz. ind. prasubstancja, na-
tura, podłoże, materialna podstawa rzeczywistości,
źródło aktywności; pierwiastek żeński; zwykle przeciw-
stawiona ? puruszy.
PRAKRYTY [sanskr.], ogólna nazwa średnioindo-
aryjskich języków lud. i lit., gł. w pn. i środk. Indiach
od poł. I tysiącl. p.n.e. do końca I tysiącl. n.e.;
najważniejsze p. lit.: ardhamagadhi, magadhi, maha-
rasztri, śauraseni; czasem do p. zalicza się również pali.
PRAKSEOLOGIA [gr.], metodol., naukozn. teoria
sprawnego działania, dziedzina badań nauk. dotyczą-
cych wszelkiego celowego działania ludzkiego, zwł.
racjonalności, skuteczności i efektywności jego metod;
jednym z twórców i czołowych przedstawicieli p. był T.
Kotarbiński.
PRAKSYTELES, Praxitélēs, IV w. p.n.e., rzeźbiarz
gr. z Aten; wybitny przedstawiciel szkoły attyckiej;
mistrz miękkiego modelunku i zmysłowego wdzięku;
wprowadził akt kobiecy; dzieła znane gł. z kopii rzym.
(Satyr odpoczywający, Afrodyta z Knidos).
PRAKTYKA [niem. 5 gr.], naukozn. dziedzina
świadomej i celowej aktywności ludzkiej polegającej
na przedmiotowej, zobiektywizowanej realizacji ja-
kiejś nauki, doktryny, koncepcji itp.; obejmuje także
rezultaty owej działalności i doświadczenia w niej
nabyte; czasem przeciwstawiana teorii jako dziedzinie
aktywności wyłącznie intelektualnej.
PRAKTYKABLE [niem. 5 fr.], przystawki, teatr
drewn. elementy konstrukcyjne (niewidoczne dla
publiczności) wspomagające dekoracje; służą np. do
podtrzymywania ścian, stawiania na nich czegoś lub
stawania na nich (np. jeśli aktor ma się pokazać w
oknie, umieszczonym dość wysoko, wchodzi po schod-
kach p. przystawianego od tyłu do ściany); także w sali
teatr., widowiskowej — składane, zapasowe siedzenie
bez oparcia, przymocowane od strony przejścia do
rzędu stałych foteli, zw. też dostawką, strapontenem.
PRAŁAT [łac.], w Kościele rzymskokatol. duchowny
mający zwyczajną jurysdykcję kośc., tzn. wynikającą z
urzędu lub funkcji (biskup, wikariusz generalny);
także tytuł honorowy duchownych.
PRAMBANAN, miejscowość w Indonezji, na Jawie,
w pobliżu Jogyakarty; wielki kompleks świątynny Lara
Jongrang (X w., restauracja XX w.); gł. świątynia
poświęcona Śiwie; w pobliżu świątynie buddyjskie
(VIII, IX w.).
PRAMIAZGA, bot. ? prokambium.
PRAMONOTEIZM [gr.], teoria w religioznawstwie
głosząca, że najbardziej pierwotną formą wierzeń rel.
był ? monoteizm, który później uległ degeneracji i
przekształcił się w różne kulty (animistyczne, politeis-
tyczne); twórcą teorii był W. Schmidt.
PRAMPOLINI Enrico, 1894–1956, wł. malarz, sce-
nograf, eseista; współdziałał z ruchem futuryst.,
następnie jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej
(Czarodziej szybkości); w Paryżu czł. Cercle et Carré
i Abstraction-Création.
PRANA [sanskr.], w hinduizmie tchnienie życiowe,
podstawowy pierwiastek przenikający człowieka, który
umożliwia mu życie i ruch.
PRANAGOZALĄŻKOWE, Progymnosprmophyta,
gromada kopalnych roślin o pokroju drzew iglastych;
pień wys. 10–20 m, zakończony pióropuszem liści;
uważa się, że p. dały początek roślinom nasiennym.
PRANDTAUER, Prandauer, Jakob, 1660–1726, ar-
chitekt austr.; wybitny reprezentant dojrzałego baroku;
opactwo Benedyktynów w Melk nad Dunajem.
PRANDTL [prantl] Ludwig, 1875–1953, fizyk niem.;
prof. politechn. w Hanowerze, zał. i dyr. inst. nauk.
aerodynamiki w Getyndze; prace z dziedziny aero- i
hydrodynamiki, teorii sprężystości i plastyczności,
wytrzymałości materiałów; podał analogię błonową;
twórca teorii warstwy przyściennej i teorii profilu
aerodynamicznego.
PRANDTLA LICZBA, Pr, liczba podobieństwa
termodynamicznego charakteryzująca zdolność płynu
do przewodzenia ciepła; równa stosunkowi współ-
czynnika lepkości kinematycznej płynu do współczyn-
nika wyrównywania temperatur.
PRANDTLA RURKA, mech. rodzaj rurki spiętrze-
niowej; składa się z 2 współosiowych rurek, z których
jedna mierzy ciśn. spiętrzenia, druga — przez otworki
w ściance bocznej — ciśn. statyczne; z różnicy tych
ciśn. (czyli ciśn. dynamicznego), korzystając z równa-
nia Bernoulliego, oblicza się prędkość przepływu.
PRANERCZE, śródnercze, ciało Wolffa, parzysty
narząd wydalniczy krągłoustych, ryb i płazów (u
wyższych kręgowców tylko u zarodka); jest drugą
formą rozwojową ? nerki; część p. służy do wyprowa-
dzania nasienia.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ekon. wpro-
wadzanie do obiegu pieniędzy pochodzących z nie-
legalnych źródeł w celu nadania im pozorów legal-
ności; np. odprowadzanie podatku od fikcyjnych
przychodów z restauracji.
PRANIE MÓZGU, ang. brainwashing, technika
zmierzająca do systematycznego osłabienia i niszcze-
nia dotychczasowych przekonań i nawyków jakiejś
osoby; może przybierać formy znęcania się psych. i

fiz., jak: fałszowanie informacji na temat osób bliskich
i stosunków społ., ograniczenie kontaktów z otocze-
niem, głodzenie czy wręcz grożenie śmiercią.
PRANTL Karl von (mł.), 1849–93, botanik niem.;
prof. uniw. we Wrocławiu i dyr. ogrodu bot. tamże;
współtwórca (z A. Englerem) wielotomowego dzieła
Die natürlichen Pflanzenfamilien.
PRAPAGÓREK, w religii staroż. Egiptu bóg-Stwór-
ca, który pod postacią p. wyłonił się z ? Nu (pra-
oceanu), zapoczątkowując dzieło stworzenia świata.
PRAPANTJI, Prapañcā, XIV w., indonez. poeta
dworski, historyk; autor poematu Nagarakretagama,
który jest doskonałym źródłem dla poznania legend,
historii, polit., kult. i społ. aspektów życia jawajskiego
królestwa Majapahit.
PRAPŁAZIEC, płazak, Lepidosiren paradoxa, ryba
dwudyszna; dł. do 1,2 m; skrzela słabo rozwinięte, 2
worki płucne; samiec opiekuje się ikrą; okres suszy
spędza zagrzebany w mule; muliste, zarośnięte zbior-
niki dorzecza Amazonki.
PRAPŁETWIEC, Protopterus, rodzaj ryb dwudysz-
nych; 4 gat.; dł. 0,3–2 m; rzeki tropik. Afryki; znaczenie
gosp. lokalne.
PRAPTAK, zool. ? archeopteryks.
PRASA [łac.], techn. maszyna do prasowania, czyli
wywierania nacisku (nie uderzania) przez element
roboczy (suwak) na obrabiany element; stosowana
m.in. do kucia i tłoczenia elementów metal., tłoczenia
przedmiotów z tworzyw sztucznych, wyciskania soków
i olejów, wytwarzania pastylek i tabletek; prymitywne
p. dźwigniowe, a następnie śrubowe, były stosowane
już w starożytności do wyciskania soku z owoców.
PRASA [łac.], ogół druków periodycznych, różniących
się częstotliwością ukazywania się, nakładem, inten-
cjami wydawcy, oczekiwaniami odbiorcy, zawierający
informacje, komentarze, oceny dotyczące wydarzeń
polit., społ., gosp., kult. itp.; w szerszym znaczeniu
także czasopiśmiennictwo specjalistyczne (nauk.,
zaw.); pierwsze gazety codzienne powstały w XVIII
w., w XIX w. agencje prasowe oraz p. komercyjna
(masowa, sensacyjna); w latach 20. XX w. pojawiły się
magazyny ilustrowane; pierwsze pol. pismo — „Mer-
kuriusz Polski Ordynaryjny” (1661); rozwój p. od zał.
„Kuriera Polskiego” (1729); po 1864 liczne tygodniki i
p. komercyjna; w okresie 20-lecia międzywojennego
rozwój; 1939–45 w kraju (p. tajna oraz tzw. p. gadzi-
nowa) i na emigracji; po 1945 krajowa p. podporząd-
kowana władzy i zmuszona do realizacji jej celów
polit.; od 1976 wydawnictwa tzw. drugiego obiegu; po
upadku systemu komunist. wolność wypowiedzi, nowe
tytuły informacyjno-polit. oraz p. sensacyjna, tabloidy,
pisma ilustrowane dla masowego czytelnika.
PRASA FILTRACYJNA, rodzaj filtru ciśnieniowego
o działaniu okresowym; zestaw dociśniętych do siebie,
ułożonych naprzemian obciągniętych tkaniną płyt i
pustych ram; do wnętrza ram doprowadza się pod ciśn.
zawiesinę; ciecz przesącza się i spływa na dół prasy, a
osad zbiera się na tkaninie i wypełnia wnętrze ram.
PRASA HYDRAULICZNA, prasa, w której nacisk
jest wywierany za pomocą suwaka połączonego z
tłokiem (lub nurnikiem) przesuwającym się w cylind-
rze pod wpływem ciśn. cieczy; ciśn. cieczy w cylindrze
wywołuje pompa (np. tłokowa) lub akumulator
hydrauliczny; p.h. skonstruował 1795 J. Bramah (przy
współudziale H. Maudslaya).
PRASA MECHANICZNA, prasa, w której nacisk jest
wywierany za pomocą suwaka o napędzie mech.; zależ-
nie od sposobu wprawiania w ruch suwaka p.m.: dźwig-
niowa, korbowa, kolanowa, śrubowa, mimośrodowa.
PRASKA PROWINCJA KULTUROWA, archeol.
prow. kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży
środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między
środk. i górną Łabą a środk. Dnieprem, istniejąca
V–VII w.; nazwa od czes. Pragi; podstawą gospodarki
było rolnictwo i hodowla bydła; osiedla otwarte,
pochówki ciałopalne, najczęściej popielnicowe; twór-
cami p.p.k. były społeczności słow., nazywane w
przekazach pisanych z VI–VII w. Sklawinami.
PRASKA SZKOŁA STRUKTURALISTYCZNA,
gł. kierunek badawczy ? strukturalizmu eur., kon-
centrujący się wokół ? Praskiego Koła Lingwistycz-
nego; rozwinęła koncepcję F. de Saussure’a o języku
jako systemie znaków, zajmowała się systemem leksy-
kalnym i stylistyką, stworzyła nową dziedzinę języko-
znawstwa, ? fonologię.
„PRASKA WIOSNA”, próba demokratyzacji ustroju
komunist. w Czechosłowacji 1968; na pocz. 1968 nowe
kierownictwo KPCz z A. Dubčekiem zapowiedziało
zerwanie z dziedzictwem stalinizmu; 5 IV program KC:
m.in. zniesienie cenzury, zezwolenie na działalność
małych firm pryw., uznanie prawa obywateli do
zgromadzeń i zrzeszania się; zapoczątkowany proces
reform przerwała VIII 1968 wojsk. interwencja państw
UkładuWarsz., w wyniku której zginęło ponad 80 osób.
PRASKIE KOŁO LINGWISTYCZNE, Cercle
Linguistique de Prague, stowarzyszenie językozn.,
zał. 1926 przez V. Mathesiusa, zalążek praskiej szkoły
strukturalistycznej; gł. przedstawiciele: B. Havránek,
R. Jacobson, S. Karcevski, N. Trubieckoj.
PRASKIE POKOJE: 30 V 1635, między ces.
Ferdynandem II a elektorem saskim Janem Jerzym I
w czasie wojny trzydziestoletniej; przyznał Saksonii
Łużyce jako lenno czes.; 23 VIII 1866, zakończył
wojnę austr.-prus.; pokonana Austria zrzekła się praw
do Szlezwiku-Holsztyna, zgodziła na rozwiązanie
Związku Niem. oraz zyski terytorialne Prus w środk.
i pn. Niemczech.
PRASKRZYPY, praskrzypowce, Hyeniales, rząd z
gromady skrzypowych, obejmujący wymarłe rośliny o
cechach pośrednich między ? skrzypami a ? papro-
ciami; żyły w dewonie.

PRASLIN [praslę
˙
], Praslin Island, wyspa w archip.

Seszeli, w grupie Mahé, na O. Indyjskim; pow. 39 km2,
ok. 5 tys. mieszk.; wys. do 370 m; wilgotny las równik.;
rezerwat (na Liście Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult.
UNESCO) z endemicznym gat. palm kokosowych
(Lodoicea maldivica); ośr. wypoczynkowe i kąpieliska;
lotnisko.
PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK, prajęzyk, z którego ok.
V–VI w. n.e. rozwinęły się języki słowiańskie.
PRASOWANIE, wywieranie nacisku za pomocą
prasy: a) tłoczenie objętościowe, podczas którego
następuje zmiana kształtu i grubości półwyrobu, b) wy-
ciskanie stemplem (na prasie kuźniczej), c) kształto-
wanie pod ciśn. przedmiotów z materiałów rozdrob-
nionych (proszków, trocin); p. to także wygładzanie
powierzchni (tkanin, skóry) przez nacisk gorącej
powierzchni żelazka lub specjalnej prasy.
PRASOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH,
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, gł. duro-
plastów; tworzywa termoplast. wprowadza się do
formy prasowniczej w postaci proszku lub granulatu;
przez prasowanie formuje się też, zwł. w przemyśle
samoch., wyroby otrzymywane z poliestrowych tło-
czyw arkuszowych; prasowanie tłoczne (stosowane już
w 1. poł. XX w.) i przetłoczne.
PRASOZNAWSTWO, medioznawstwo, nauka o
tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy
(mediów); w szerszym znaczeniu wiedza o komuniko-
waniu masowym.
PRASZKA, m. w woj. opol. (pow. oleski), nad Prosną;
7,9 tys. mieszk. (2013); zakłady sprzętu motoryzacyj-
nego, metal., maszyn., odzież., spoż.; węzeł drogowy;
muzeum; prawa miejskie 1392–1870 i od 1919.
PRATCHAWCE, zool. ? pazurnice.
PRATCHETT [präczet] Terry, (Terence Daniel
John), 1948–2015, pisarz ang.; bestselerowe powieści
fantasy i science fiction utrzymane w konwencji kome-
diowej; Kolor magii, Ciekawe czasy, Potworny regi-
ment.
PRATER, słynny park w Wiedniu, między Dunajem a
Kanałem Dunajskim; zał. w XV w. jako zwierzyniec
cesarski; popularny ośr. sport.-wypoczynkowy i roz-
rywkowy.
PRATO, m. w środk. Włoszech (region Toskania),
nad rz. Bisenzio (dopływ Arno); 187 tys. mieszk.
(2010); ośr. adm. prowincji Prato; duży ośr. przemysłu
włók.; ponadto przemysł metal., maszyn., miner.,
spoż.; węzeł drogowy; muzea; got. katedra (XIII, XV
w.), kościoły, zamek (XIII w.), pałace, m.in. Palazzo
Pretorio (przeł. XIII i XIV w.).
PRATOLINI Vasco, 1913–91, pisarz wł.; neorealista;
powieści z życia mieszkańców robotn. dzielnic Floren-
cji (Ulica ubogich kochanków, trylogia Una storia
italiana).
PRATT [prät] Edwin John, 1882–1964, poeta kanad.,
tworzący w języku ang.; prof. uniw. w Toronto;
romant. liryki i poematy epickie o morzu oraz walce
człowieka z żywiołem.
PRAU [malajskie], nazwa różnych typów malaj. i
indonez. łodzi wiosłowych i żaglowych; używane od
tysięcy lat w prawie niezmienionej postaci.
PRAU, Gunung Prau, czynny wulkan w Indonezji, w
środk. części Jawy, na południowy wschód od m.
Pekalongan; wys. 2565 m; wraz z wulkanami Sundoro i
Sumbing tworzy jeden masyw.
PRAVAZ [prawa

˙
:z] Charles Gabriel, 1791–1857, fr.

chirurg ortopeda; zał. i kier. Inst. Ortopedycznego w
Lyonie; nowe metody leczenia ortopedycznego; w
leczeniu tętniaków zastosował własny przyrząd —
prototyp dzisiejszej strzykawki.
PRAWA CZŁOWIEKA, zespół podstawowych, nie-
zbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących
człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry,
płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie nar. lub
społ., majątek, urodzenie, stan zdrowia i in.; nieod-
łącznie związane z naturą człowieka; uniwersalny
system ochrony p.cz. stworzyła ONZ; pierwszą próbą
ich określenia była Deklaracja praw człowieka z 1948;
jej rozwinięciem — Pakty praw człowieka z 1966;
istnieją też 3 systemy regionalne oprac. przez Radę
Europy (Europejska konwencja praw człowieka), OPA
i OJA.
PRAWA KARDYNALNE, określenie nadrzędnych i
niezmiennych zasad ustroju Rzeczypospolitej XVII–
XVIII w.; obejmowały m.in.: artykuły henrykowskie,
pacta conventa, zasadę wolnej elekcji, neminem
captivabimus nisi iure victum, liberum veto; na sejmie
1767–68 zagwarantowane przez Rosję.
PRAWA LOGICZNE, twierdzenia logiki, zdania
prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej inter-
pretacji występujących w nich stałych pozalog.; na ich
podstawie orzeka się wynikanie log. jednych zdań z
drugich.
PRAWA WŁASNOŚCI, ekon. określone prawem,
dopuszczalne społecznie pryw. i grupowe możliwości
korzystania z zasobów dóbr i usług; ustanowienie p.w.
ma na celu utrzymanie porządku społecznego, a ich
przestrzeganie powinno gwarantować państwo; także
kierunek nauk. (ang. property rights) badający p.w.; u
jego podstaw leży stwierdzenie, iż koszty transakcji są
minimalizowane, gdy p.w. są jasno określone, a właści-
ciele mają nieskrępowaną swobodę dysponowania
nimi.
PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI JED-
NOSTKI, zespół uregulowanych konstytucją i usta-
wami uprawnień obywatela określających jego udział
w wykonywaniu władzy państw. (m.in. prawo wybor-
cze, wolność zrzeszania się).
PRAWASZE, pravaši, chorw. ruch nar. od lat 60.
XIX w.; przywódca A. Starčević; celem odzyskanie
suwerenności państw.; największe wpływy w latach 80.

i na pocz. 90. XIX w.; 1894 program szerokiej
autonomii dla Chorwacji; od 1895 wewn. rozłamy.
PRAWDA, gr. etētymı́a, alé̄theia, łac. veritas, filoz.
według tzw. klas. definicji p. — zgodność, adekwat-
ność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy,
którego ten sąd dotyczy; pierwsze sformułowanie klas.
definicji p. pochodzi od Arystotelesa; prawda ontolo-
giczna — zgodność bytu z jego własną istotą; w klas.
filozofii ind. — zgodność myśli, mowy i czynu z
rzeczywistością; semantyczna definicja A. Tarskiego
— zdanie „p” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy
(jest tak, że) „p”; koherencyjna defincja p. — wewn.
spójność twierdzeń jakiejś teorii; pragmatystyczna
definicja p. — to, co poznawczo użyteczne i korzystne.
„PRAWDA”, tygodnik społ.-polit. i lit., wyd. 1881–1915
w Warszawie; zał. i red. (do 1902) A. Świętochowski;
jedno z czołowych czasopism pol. pozytywizmu.
„PRAWDA”, dziennik ros., wyd. od 1912 w Moskwie;
organ prasowy bolszewików (od 1918 KC), po
rozwiązaniu 1991 KPZR dziennik niezależny.
PRAWDA RUSKA, Russkaja prawda, Prawda
rośkaja, zbiór praw Rusi Kijowskiej; najstarsza
wersja, tzw. Krótka Prawda, pochodzi z XI w.;
późniejsze z XII w. (Obszerna Prawda) i XVII w.
(Skrócona Prawda).
PRAWDIŃSK, do 1946 Friedland, pol. Frydland,
m. w Rosji (obw. kaliningradzki), nad Łyną; 4,4 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., zakład asfaltobetonu;
miejsce znanej bitwy (? Frydland).
PRAWDOPODOBIEŃSTWA RACHUNEK, teo-
ria prawdopodobieństwa, probabilistyka, dział
matematyki zajmujący się badaniem modeli zjawisk
losowych (przypadkowych) oraz praw rządzących tymi
zjawiskami; jej obecny rozwój jest w znacznym stopniu
stymulowany problemami formułowanymi m.in. w
technice, biologii, fizyce i chemii, ekonomii, medycy-
nie, socjologii, psychologii.
PRAWDOPODOBIEŃSTWA ROZKŁAD, mat. ?
rozkład zmiennej losowej.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO, mat. liczbowe wyra-
żenie oceny możliwości zajścia jakiegoś zdarzenia
losowego; dla doświadczeń losowych o skończonej
liczbie jednakowo prawdopodobnych wyników —
wyraża się stosunkiem liczby wyników sprzyjających
danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych
wyników w danym doświadczeniu (klas. definicja p.);
ogólnie p. definiuje się aksjomatycznie (A. Kołmogo-
row, 1933).
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A POSTERIORI,
mat. prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarze-
nia, gdy nasza wiedza o tym zdarzeniu jest wzboga-
cona rezultatami eksperymentów i obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A PRIORI, mat.
prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarzenia
opisujące naszą wiedzę o tym zdarzeniu przed wyko-
naniem odpowiednich eksperymentów lub obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE,
mat. prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia
losowego A obliczone przy założeniu, że zaszło inne
zdarzenie B; zwykle oznaczane P(A|B).
PRAWDZIWEK, bot. ? borowik (szlachetny).

PRAWEJ DŁONI REGUŁA, fiz. reguła określająca
kierunek i zwrot siły elektromotorycznej (SEM) indu-
kowanej w przewodniku poruszającym się w stałym polu
magnet.: jeśli prawa dłoń z wyciągniętymi 4 palcami i
odchylonym kciukiem jest ustawiona nad przewodni-
kiem tak, że linie sił pola magnet. trafiają na wewn.
część dłoni, a kciuk wskazuje kierunek ruchu przewod-
nika, to pozostałe palce wskazują kierunek indukowanej
w przewodniku SEM (a więc i kierunek prądu elektr.).
PRAWICA, określenie powstałe we Francji w okresie
walki mieszczaństwa przeciwko absolutyzmowi (fr. Sta-
ny Generalne 1789), gdy przedstawiciele arystokracji,
szlachty, duchowieństwa zasiadali w parlamencie po
prawej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej
stronie króla; rozpowszechnione w XIX w. jako zbior-
cze określenie ugrupowań zachowawczych (konserwa-
tywnych), uznających za nadrzędne wartości poszano-
wanie dla tradycji, autorytetów, hierarchii społ., wstrze-
mięźliwość w dokonywaniu zmian w systemie społ.-
-gosp. i polit., sprzyjających gospodarce wolnorynkowej.
PRAWICA HEGLOWSKA, nurt heglizmu, zw.
także szkołą staroheglowską, interpretujący filozofię
religii G.W.F. Hegla w duchu ortodoksyjnego chrześ-
cijaństwa i broniący wniosków wynikających z jego
systemu (m.in.: G.A. Gabler, H.F.W. Hinrichs, J.K.F.
Rosenkranz).
PRAWIERÓWNIA, geol. ? peneplena.
PRAWO, system ogólnych i abstrakc. reguł zachowa-
nia (norm prawnych) związanych genet. i funkcjonal-
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krasowych, lecz o innej genezie — powstałych w
skałach, które nie ulegają krasowieniu.
PSEUDOLOGIA [gr.], kłamstwo patologiczne,
zespół Delbrucka, zaburzenie psych.; chorobliwa
skłonność do mijania się z prawdą, kłamania, lecz
bez intencji wprowadzenia rozmówcy w błąd; stanowi
rodzaj zaburzeń osobowości.
PSEUDOMORFOZA [gr.], kryształ fałszywy, twór
krystaliczny, którego zewnętrzna postać nie odpowia-
da budowie wewn. i składowi chem.; przyjmuje postać
pierwotnego minerału, którego miejsce zajął, a który
uległ przemianom chem. lub został wyługowany.
PSEUDONIM [gr.], przybrana lub nadana nazwa
(nazwisko lub imię zmyślone, anagram, kryptonim),
różniące się od nazwy prawnie przysługującej; używa-
ne m.in. przez artystów, dziennikarzy, działaczy kon-
spiracyjnych.
PSEUDONIMIA, pseudoepigrafia, stosowana w
starożytności metoda lit. polegająca na przypisywaniu
autorstwa danego dzieła jakiejś wybitnej postaci z
przeszłości.
PSEUDOPODIA [gr.], zool. ? nibynóżki.
PSEUDOSFERA [gr.], mat. powierzchnia obrotowa
utworzona przez obrót ? traktrysy dokoła jej asymp-
toty; na p. realizuje się (częściowo) płaska geometria
Łobaczewskiego.
PSEUDOSOLARYZACJA [gr.-łac.], fot. ? Sabat-
tiera zjawisko.
PSEUDOSYMETRIA [gr.], symetria fałszywa, wy-
stępowanie kryształów w postaciach pozorujących
wyższą symetrię niż rzeczywista symetria sieci prze-
strzennej tych kryształów; obserwowana gł. w przy-
padku ? kryształów bliźniaczych.
PSEUDOTSUGA, bot. ? daglezja.
PSG, Paris-Saint-Germain, fr. klub piłkarski; zał.
1970 w Paryżu; zdobywca Pucharu Zdobywców Pu-
charów (1996).
PSI GRZYB, potoczna nazwa różnych gat. grzybów
kapeluszowych, nierozpoznawalnych przez amatorów
grzybobrania lub ich zdaniem niejadalnych albo też o
małej wartości konsumpcyjnej.
PSIA GWIAZDA, astr. ? Syriusz.
PSIA TRAWKA, bot. ? bliźniczka.
PSIANKA, Solanum, roślina zielna lub krzew z ro-
dziny ? psiankowatych, z ponad 1500 gat. z obszarów
międzyzwrotnik., gł. z Ameryki Pd.; w Polsce np.
trująca p. słodkogórz (S. dulcamara), z liści —
surowiec leczn.; niektóre gat. doniczkowe i rabatowe.
PSIANKOWATE, Solanaceae, rodzina roślin ziel-
nych, krzewów i drzew z klasy dwuliściennych; strefa
tropik. i umiark.; 96 rodzajów z ponad 2,3 tys. gat.;
wiele gat. trujących (np. pokrzyk wilcza-jagoda, psian-
ka słodkogórz), niektóre leczn. (np. mandragora) lub
uprawne (np. ziemniak, pomidor, papryka, tytoń).
PSICHA

˙
RIS Ja

˙
nis, Iannis Psycharis, 1854–1929,

gr. pisarz i językoznawca; prof. École Nationale des
Langues Orientales Vivantes w Paryżu; inicjator i
realizator idei wprowadzenia do literatury gr. języka
lud.; prace językozn., szkice lit., powieści, nowele,
sztuki teatr., poezje.
PSIE POLE, dzielnica w pn.-wsch. części Wrocławia,
na pr. brzegu Odry i nad Widawą; funkcje gł. przem.
(elektromaszyn., drzewny, chem., spoż.) i mieszkanio-
we; Akad. Roln. (w Strachocinie); stocznia rzeczna;
tereny rekreacyjne; cmentarze (Osobowicki, Komu-
nalny); 1109 miejsce domniemanego zwycięstwa wojsk
Bolesława III Krzywoustego nad armią niem. króla
Henryka V.
PSIZĄB, erytronium, Erytronium, rodzaj bulwias-
tych roślin zielnych z rodziny ? liliowatych, z 12 gat.,
gł. z Ameryki Pn., a tylko jeden — E. dens-canis z pd.
Europy i Azji Mniejszej.
PSIZĄB PALCZASTY, Cynodon dactylon, kosmo-
polityczna trawa; tworzy murawy, roślina ruderalna i
chwast; w Ameryce Pn. jedna z gł. roślin pastwisko-
wych; odporna na suszę.
PSKOWSKIE, JEZIORO, ros. Psko

˙
wskoje o

˙
ziero,

est. Pihkva järv, jez. w Rosji, przy granicy z Estonią;
710 km2; tworzy jeden zbiornik wodny z jez. Pejpus;
do J.P. uchodzi rz. Wielika.
PSKÓW, Pskow, m. obw. w Rosji, nad rz. Wielika;
192 tys. mieszk. (2010); przemysł elektromaszyn.,
spoż., miner., lniarski, odzież.; rzemiosło artyst.; węzeł
komunik., port lotn.; szkoła wyższa; teatry, muzea;
1138–1348 pod władzą Nowogrodu Wielkiego, na-
stępnie stol. samodzielnej republiki; 1510 włączony do
państwa mosk.; pozostałości kremla (Krom, XIII w.) z
soborem Troickim (ob. z XVIII w.), monastyry,
sobory, cerkwie (XIV–XIX w.); domy kupców z XVII
w., budowle modernistyczne (koniec XIX w.).

PSL ? Polskie Stronnictwo Ludowe.
PSL „ODRODZENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Odrodzenie”.
PSL „PIAST” ? Polskie Stronnictwo Ludowe
„Piast”.
PSL–POROZUMIENIE LUDOWE ? Polskie
Stronnictwo Ludowe–Porozumienie Ludowe.
PSL „SOLIDARNOŚĆ” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Solidarność”.
PSL „WYZWOLENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Wyzwolenie”.
PSOE ? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotni-
cza.
PSOTA [pszo

˙
to] Irén, ur. 1929, aktorka węg.;

współpraca z teatrami na prowincji i w Budapeszcie,
gł. z Teatrem im. I. Madácha; wybitna odtwórczyni
tragicznych postaci kobiecych (Mela — Moralność
pani Dulskiej G. Zapolskiej, Katarzyna — Matka
Courage i jej dzieci B. Brechta, role tytułowe w Yermie
F. Garcı́i Lorki, Świętej Joannie G.B. Shawa); występy
w filmie, radiu i trelewizji.
PSOTNIK KOŁATEK, Liposcelis terricolis, chrzą-
szcz z rzędu gryzków; dł. 2 mm; spotykany gł. w
mieszkaniach, w starych książkach, meblach, również
pod korą drzew.
PSOWATE, Canidae, rodzina z rzędu drapieżnych
ssaków; 33 gat.; kończyny przednie 5-, tylne 4-
-palczaste (palec V szczątkowy); uzębienie tnąco-
-kruszące; węch b. dobry; wszystkie kontynenty, prócz
Antarktydy; np.: dingo, jenot, kojot, likaon, lisy,
otocjon, szakal, wilk i pies leśny.
PSTRA, PUSTYNIA, Painted Desert, obszar pół-
pustynny w USA (stan Arizona), na Wyż. Kolorado,
na pr. brzegu rz. Małe Kolorado (dopływ Kolorado);
rzeki okresowe; skąpe zbiorowiska trawiaste, rzadkie
zarośla niskich krzewów; Park Nar. Skamieniałego
Lasu; rezerwaty indiań. Navajo i Hopi.

PSTRĄGI, nazwa niektórych ryb z rodziny ?
łososiowatych; czyste, dobrze natlenione wody o
kamienistym dnie i wartkim prądzie; w Polsce p.
potokowy (Salmo trutta morpha fario), dł. ok. 40 cm
oraz aklimatyzowane: północnoamer. p. źródlany
(Salvelinus fontinalis) i p. tęczowy (Salmo gairdneri
irideus).
PSTROKOŃSKI Maciej, ok. 1553–1609, referen-
darz kor. 1599–1605, biskup przemyski od 1600,
podkanclerzy kor. od 1605, kanclerz w. kor. 1606–08,
biskup włocł. od 1608.
PSTROŚĆ TULIPANA, wirusowa choroba tulipa-
nów; zaburzenia w syntezie barwników antocyjano-
wych powodują smugowate odbarwienia płatków
okwiatu, oraz słabą, smugowatą ? chlorozę na
liściach.
PSTROWSKI Wincenty, 1904–48, górnik; czł. PPR;
1947 w liście otwartym wzywał do współzawodnictwa
pracy; propagandowy wzór przodownika pracy.
PSV, Philips SV, hol. klub piłkarski; zał. 1913 w
Eindhoven; klub fabryczny (zakłady Philips); zdobyw-
ca Pucharu Mistrzów (1988) i Pucharu UEFA (1978).
PSY GOŃCZE, łac. Canes Venatici, gwiazdozbiór
nieba pn.; w Polsce widoczny na wiosnę; najjaśniejsza
gwiazda Cor Caroli (Serce Karola); zawiera wiele
galaktyk oraz jeden z najdalszych znanych obiektów
we Wszechświecie — kwazar PC 1246 + 3406.
PSYCHE, Psyché̄, mit. gr. personifikacja duszy
ludzkiej; królewna, z powodu swej urody prześlado-
wana przez Afrodytę; ukochana Erosa; utratę i od-
zyskanie ukochanego uwiecznił Apulejusz w romansie
Metamorfozy, albo Złoty osioł.
PSYCHIATRIA [gr.], dział medycyny zajmujący się
rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką zaburzeń
psych. oraz badaniem warunków ich powstawania i
skutecznego im przeciwdziałania; zajmuje się też
rehabilitacją psych. chorych.
PSYCHICZNE CHOROBY, wszelkie zaburzenia
psych., które stanowią przedmiot zainteresowania
psychiatrii ze względu na potrzebę ich leczenia; psy-
chozy, nerwice, psychopatie, niedorozwój umysłowy.

PSYCHICZNE ZABURZENIA, wszelkie odstępstwa
od stanu zdrowia psych.; zakłócenia czynności organiz-
mu uniemożliwiające utrzymanie równowagi wewn. lub
zrównoważonej wymiany z otoczeniem w sferze psych.;
m.in. psychozy, nerwice, psychopatie, upośledzenie
umysłowe, uzależnienia, dewiacje seksualne, zaburzenia
osobowości, niektóre zaburzenia psychosomatyczne.
PSYCHIKA [gr.], w szerokim, współcz. rozumieniu
— całokształt procesów psych. i cech psych. istot
żywych, funkcja mózgu; przedmiot badania psycho-
logii; w węższym znaczeniu — specyficzna organizacja
procesów i cech psych., charakterystyczna dla danej
jednostki lub typowa dla pewnej grupy społecznej.
PSYCHOANALIZA [gr.], nauka o człowieku wyjaś-
niająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowoś-
ci, a także zjawisk kulturowych i społ. za pomocą
psychodynamicznej koncepcji świadomości i nieświa-
domości, teorii popędów, teorii nerwic, w tym lęku i
mechanizmów obronnych; w węższym znaczeniu
metoda diagnozowania i leczenia zaburzeń psych.,
której prekursorem był wiedeński lekarz psychiatra S.
Freud; w rozwoju p. można wyróżnić następujące
nurty: 1) klas., wiernie kontynuujący poglądy prekur-
sora — Freuda; 2) ? psychologię analityczną C.G.
Junga; 3) ? psychologię indywidualną A. Adlera;
4) ? psychoanalizę społeczną, zw. neopsychoanalizą,
rozwijaną m.in. przez K. Horney, E. Fromma i H.S.
Sullivana; 5) p. lingwistyczną J. Lacana.
PSYCHOANALIZA SPOŁECZNA, kierunek będą-
cy kontynuacją psychoanalizy, zrywający jednakże ze
skrajnym determinizmem biol. (seksualnym) S. Freu-
da, a w zamian podkreślający znaczenie czynników
społ. i kulturowych w kształtowaniu osobowości;
wyjaśnia procesy neurotyczne wpływem określonej
sytuacji społ.; gł. przedstawiciele: K. Horney, H.S.
Sullivan, E. Fromm.
PSYCHOCHIRURGIA [gr.], leczenie zaburzeń
psych. za pomocą zabiegów chirurgicznych; ob.
praktycznie zaniechana, wskazania wyjątkowo z po-
wodu nieodwracalnych zmian osobowości chorego.
PSYCHODELIC [saık3ude

˙
lık; ang.], muzyka psy-

chodeliczna, nurt w muzyce rockowej na przeł. lat 60.
i 70. XX w.; muzyka p. miała wywoływać u słuchaczy
stany podniecenia i euforii, analogiczne do stanów
narkotycznych; gł. przedstawiciele: Jefferson Air-
plane, Country Joe and the Fish, Vanilla Fudge, Iron
Butterfly, Flaming Lips.
PSYCHODRAMA [gr.], technika psychoterapii gru-
powej, wprowadzona przez J.L. Moreno, polegająca
na improwizowanym odgrywaniu udramatyzowanych
sytuacji i zdarzeń, w których ujawniają się postawy,
motywy oraz konflikty uczestniczących osób.
PSYCHODYSLEPTYCZNE ŚRODKI, środki
psychozomimetyczne, środki psychedeliczne,
środki psychomimetyczne, środki halucynogenne,
substancje wywołujące objawy psychotyczne (omamy,
iluzje, zaburzenia poczucia czasu, euforię) podobne
do występujących u chorych psychicznie.
PSYCHOFARMAKOTERAPIA [gr.], leczenie za-
burzeń psych. lekami psychotropowymi; leki neuro-
leptyczne, przeciwdepresyjne, anksjolityczne, nootro-
powe, też sole litu.
PSYCHOFIZJOLOGIA [gr.], psychologia fizjolo-
giczna, dział psychologii empirycznej zajmujący się
badaniem związków między zjawiskami psych. a pro-
cesami fizjologicznymi.
PSYCHOGENNE ZABURZENIA, grupa zaburzeń
psych., w których powstawaniu decydujący udział
miały czynniki natury psychol.; nerwice, zaburzenia
osobowości czy urazy psychiczne.
PSYCHOLAMARKIZM, koncepcja z dziedziny ?
ewolucjonizmu, odłam neolamarkizmu; sformułowana
pod koniec XIX w. przez amer. paleontologa, E.D.
Cope’a (rozwinął H. Driesch, A. Hyatt); przyjmuje
wpływ wewn., tzw. duchowych, czynników na powsta-
wanie przystosowań ewolucyjnych.
PSYCHOLINGWISTYKA [gr.-łac.], dział psycho-
logii zajmujący się analizą procesu przetwarzania
informacji językowych przez człowieka; termin uży-
wany od 1951; obejmuje zagadnienia odbioru, rozu-
mienia, interpretacji, a także wytwarzania i komuni-
kowania informacji językowych.
PSYCHOLOGIA [gr.], dyscyplina nauk. oraz dzie-
dzina działalności prakt. zajmująca się analizą po-
wstawania oraz przebiegu procesów psych., ich rolą w
regulacji stosunków człowieka z otaczającym go
światem, a także możliwościami kształtowania zacho-
wań ludzkich; jako samodzielna nauka empiryczna
wyodrębniła się w 2. poł. XIX w.
PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, postać ? psy-
choanalizy sformułowana przez C.G. Junga w pole-
mice z koncepcją S. Freuda; ujmuje libido jako
wszelką postać energii psych.; w strukturze psychiki
wyróżnia świadome ego, nieświadomość osobową
(jednostkową) oraz nieświadomość zbiorową wraz z
? archetypami.
PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA, jeden z gł. nur-
tów psychologii XX w., wywodzący się z psycho-
analizy; akcentuje wpływ czynników motywacyjnych i
popędowych na zachowanie się człowieka, rozwój
i funkcjonowanie jego osobowości.
PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA ? psycho-
fizjologia.
PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA, funkcjona-
lizm, kierunek w psychologii XIX/XX w. zapoczątko-
wany przez J.R. Angella, J. Deweya i in. przedstawi-
cieli tzw. szkoły chicagowskiej, akcentujący przystoso-
wawczą (adaptacyjną) funkcję procesów psych. i
osobowości człowieka.
PSYCHOLOGIA GŁĘBI, pierwotnie synonim psy-
choanalizy; każda teoria psychol. przypisująca nie-

świadomości szczególną rolę w kierowaniu zachowa-
niem człowieka.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, kierunek w
psychologii i psychoterapii kładący nacisk na zagad-
nienie zdrowia psych. oraz rozwoju osobowości
ujmowanego jako realizowanie potencjalnych możli-
wości jednostki (samorealizacja); postuluje zajmowa-
nie się człowiekiem jako całością, dostrzegając związki
między psychiką, ciałem i duchowością; zapoczątko-
wany w poł. XX w. przez A.H. Maslowa, R. Maya, C.
Rogersa.
PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA, koncepcja
opisu osobowości sformułowana przez A. Adlera;
uznaje poczucie mniejszej wartości (niższości) za
zasadniczy czynnik kształtujący osobowość, determi-
nujący zachowanie oraz prowadzący do dążeń kom-
pensacyjnych.
PSYCHOLOGIA INTROSPEKCYJNA, kierunek
w psychologii pocz. XX w. (O. Külpe i szkoła
würzburska), kładący nacisk na bezpośrednie i subiek-
tywne metody (tzw. introspekcyjne) badania zjawisk
świadomości.
PSYCHOLOGIA KLASYCZNA, wersja psychologii
świadomości (jako samodzielnej nauki przyr.) domi-
nująca w 2. poł. XIX w., będąca teorią faktów
doświadczenia wewn., ich opisem i klasyfikacją; p.k.
cechował atawizm i asocjacjonizm.
PSYCHOLOGIA KLINICZNA, dział psychologii
stosowanej zajmujący się badaniem, diagnozą i terapią
zaburzeń w życiu psych. człowieka oraz w jego
relacjach z otoczeniem.
PSYCHOLOGIA POSTACI, niem. Gestaltpsycho-
logie, ang. Gestalt psychology, kierunek w psycho-
logii XX w. głoszący, że życie psych. składa się ze
swoistych całości, zw. postaciami (niem. Gestalt),
będących prymarnymi danymi doświadczenia (zasada
prymatu całości nad częścią); gł. przedstawiciele: M.
Wertheimer, W. Köhler i K. Lewin.
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, nurt teoret. we
współcz. psychologii, akcentujący znaczenie procesów
poznawczych (odbioru i przetwarzania informacji)
oraz wytworzonych na ich podstawie wewn. struktur
(poznawczej reprezentacji świata) w regulacji zacho-
wania się człowieka.
PSYCHOLOGIA PRACY, psychologia przemysło-
wa, dział psychologii stosowanej zajmujący się prakt.
zastosowaniem wiedzy psychol. we wszystkich dzie-
dzinach pracy (przemyśle, handlu, komunikacji i in.);
gł. współcz. gałęzie p.p. to psychologia inżynieryjna i
psychologia organizacji.
PSYCHOLOGIA RELIGII, dyscyplina psychologii,
której przedmiotem jest badanie struktury, genezy i
funkcji przekonań oraz doświadczeń rel. (wiary),
dotyczących relacji człowieka do Boga (absolutu,
transcendencji).
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, dział psychologii
zajmujący się procesami, prawidłowościami i kierun-
kami rozwoju psychiki ludzkiej, zwł. poznawczego,
emocjonalnego i moralnego.
PSYCHOLOGIA SĄDOWA, dyscyplina psychologii
zajmująca się stanami psych. osób uczestniczących w
sytuacjach związanych z łamaniem prawa.
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, dział psychologii
zajmujący się badaniem zachowań człowieka w sytua-
cjach społ.; obejmuje m.in. problematykę interakcji
międzyosobowych, postaw, funkcjonowania małych
grup oraz tzw. zachowań zbiorowych.
PSYCHOLOGIA STOSOWANA, dyscyplina psy-
chologii zajmująca się zastosowaniem wyników badań
teoret. w różnych dziedzinach życia prakt.; w zależ-
ności od rodzaju badanej aktywności (od strony
funkcjonowania psychol. uczestników), możemy mó-
wić o psychologii wychowaczej, psychologii zdrowia,
psychologii inżynieryjnej itd.
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, dział psy-
chologii stosowanej zajmujący się problemami pra-
widłowości procesów nauczania i wychowania oraz
zastosowaniem tej wiedzy do rozwiązywania proble-
mów praktycznych.
PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT, zoopsychologia, na-
uka o? zachowaniu się zwierząt i ich psych. procesach,
stanowiąca gałąź psychologii, ściśle wiążąca się z
zoologią, etologią opisową i socjologią zwierząt.
PSYCHOLOGICZNE TEORIE PRAWA, teorie w
prawoznawstwie, rozpatrujące prawo jako zjawisko
psych., badane metodami psychol.; przedstawiciel L.
Petrażycki.
PSYCHOLOGIZM [gr.], filoz. stanowisko filoz. zwią-
zane z idealizmem subiektywnym, sprowadzające rze-
czywistość (lub tylko pewne jej dziedziny) do zjawisk
psych., np. przeżyć, treści świadomości, kompleksu
wrażeń podmiotu poznającego; m.in.: G. Berkeley, F.
Brentano, J.S. Mill, H. Spencer; stanowisko metodol. w
naukach społ., występujące gł. w 2. poł. XIX w., wg
którego przedmioty badań tych nauk można (lub
należy) wyjaśniać za pomocą metod, pojęć, praw i
teorii psychol.; w szerszym znaczeniu — pogląd
głoszący, że istotnym czynnikiem kształtowania rzeczy-
wistości społ. (np. wychowania) są procesy dokonujące
się na poziomie psychiki konkretnych jednostek.
PSYCHOLOGIZM [gr.], lit. określenie nurtu XX-
-wiecznej powieści, także nazwa wielu różnych orien-
tacji w badaniach lit. i krytyce lit. XX w., stawiających
na pierwszym miejscu zainteresowania indywidualny-
mi uwarunkowaniami twórcy lub postaci; związany z
narodzinami psychoanalizy sposób przedstawiania
postaci lit. polegał na określeniu jej w kategoriach
psychol., przy jednoczesnym osłabieniu uwarunkowań
socjol., kult., biologicznych.
PSYCHOLOGIZM [gr.], językozn. kierunek badaw-
czy nawiązujący do idei W. von Humboldta, rozwija-
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FAJUMSKIE PORTRETY, zw. też portretami
mumiowymi, egip. portrety sepulkralne z I–III w.,
malowane na deszczułkach lub płótnie, wykonywane w
Dolnym Egipcie; po raz pierwszy znalezione w oazie
Fajum (stąd nazwa).
FAJZI Mirhajdar, 1891–1928, pisarz tatar.; muz.
dramat oparty na formach lud., opowiadania i utwory
sceniczne dla dzieci.
FAKIH, faqı̄h, uczony muzułm., zaliczany do ?
alimów; specjalista w dziedzinie teorii prawa islamu
(? fikh).
FAKIH BIN SALIH, Faqı̄h Ibn S

˙
ālih

˙
, fr. Fkih-

-Ben-Salah, m. w środk. Maroku (region Tadila-
-Azilal), na pn. zachód od m. Bani Mallal; 93 tys.
mieszk. (2010); ośr. regionu roln.; inst. roln.; węzeł
drogowy.
FAKIR [arab.], muzułm. asceta wyrzekający się
własności w myśl idei, iż ubóstwo jest zasługą wobec
Allaha; pot. asceta (także hind. i dźinijski) słynący z
niezwykłych sposobów umartwiania ciała.
FAKO, najwyższy wierzchołek masywu wulk. Kame-
run, w Kamerunie, nad Zat. Gwinejską; wys. 4070 m.
FAKOLIT [gr.], geol. niewielka intruzja magmowa w
kształcie soczewki, rozdzielająca sfałdowane warstwy
skał starszych; występuje najczęściej na przegubach
antyklin.
FAKS [ang. 5 łac.], pot. nazwa ? telefaksu (usługi i
stosowanego w niej aparatu symilograficznego), a
także przesyłanego dokumentu.
FAKSYMILE [łac.], pieczęć wiernie odtwarzająca
odręczny podpis; także dokładna podobizna, kopia
rękopisu, rysunku lub druku, wykonana ręcznie,
metodą mech. lub fotoreprodukcyjną; dzięki elektro-
grafii upowszechnił się reprint.
FAKSYMILOGRAFIA [łac.-gr.], telekom. ? symilo-
grafia.
„FAKT”, ogólnopol. dziennik informacyjno-sensacyj-
ny, wyd. od 2003 w Warszawie; nakład ok. 610 tys. egz.
(2010).
FAKT SPOŁECZNY, socjol. w terminologii É. Dur-
kheima wszelki sposób działania, ustalony lub nie,
zdolny do wywierania na jednostkę przymusu, np.
prawo, religia, moda.
FAKTOMONTAŻ, lit. widowisko dram., składające
się ze swobodnego ciągu scen o charakterze reporta-
żowym, będących zapisem autentycznych wydarzeń.
FAKTORIA [łac.], placówka handl., położona w
obcym kraju, w posiadłościach zamor. lub na odleg-
łych bądź słabo zaludnionych terenach; f. niemieckiej
Hanzy były organizowane przez kupców hanzeatyc-
kich w miastach nienależących do Hanzy; w epoce
nowoż. — osady handl. kupców eur. zakładane na
obszarach zamor., stanowiły często pierwsze punkty
oparcia na obcym wybrzeżu i punkty wyjścia do
dalszych podbojów; w nowszych czasach — także
punkty handl. w odległych, słabo zaludnionych rejo-
nach państwa (np. w Kanadzie).
FAKTU LITERATURA ? literatura faktu.
FAKTURA [łac.], szt. plast. charakterystyczne cechy
powierzchni przedmiotu, np. obrazu, rzeźby; zależna
od tworzywa, techniki i indywidualnego stylu artysty.
FAKTURA [łac.], muz. sposób komponowania na
określony instrument, zespół, głos ludzki (f. orkies-
trowa, chóralna); także sposób koordynacji melodii i
harmonii w utworze muz. (f. homofoniczna, polifo-
niczna).
FAKTURA [łac.], ekon. dowód transakcji kupna–
sprzedaży, wystawiany odbiorcy przez dostawcę.
FAKULTET [niem. 5 łac.], naukozn. wydział w
szkole wyższej; we Francji i niektórych innych krajach
jednowydziałowa szkoła wyższa.
FALA DETONACYJNA, zjawisko jednoczesnego
występowania w materiale wybuchowym ? fali ude-
rzeniowej i wywołanej przez nią reakcji chem., z której
uwalniane ciepło wyrównuje straty energ. powstałe
podczas sprężania ośr.; po wyjściu z ładunku przecho-
dzi w falę uderzeniową w otaczającym ośrodku.
FALA MARTWA, rozkołys, wiatrowa fala mor.
powstała wskutek działania wiatru przed kilkoma lub

kilkunastoma godzinami; powstaje często w dużej
odległości od miejsca, do którego dotarła; jej kierunek
nie zależy od aktualnego kierunku wiatru.
FALA NOŚNA, telekom. przebieg wielkości fiz.,
którego co najmniej jeden z parametrów (np. ampli-
tuda, częst.) zmienia się w procesie ? modulacji
zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulujące-
go), będącego nośnikiem przekazywanej informacji.
FALA SPIĘTRZENIOWA ? fala uderzeniowa.
FALA STOJĄCA, fala powstała w wyniku interferen-
cji 2 fal o jednakowej częst., rozchodzących się w
przeciwnych kierunkach (np. fal bieżącej i odbitej).
FALA UDERZENIOWA, fala spiętrzeniowa, ob-
szar gwałtownego wzrostu ciśn., temp., gęst. i pręd-
kości ośr. ciągłego przemieszczający się z prędkością
większą niż prędkość rozchodzenia się dźwięku w tym
ośr.; powstaje przy wybuchach (b. silna przy eksplozji
jądr.), opływach naddźwiękowych, uderzeniu hydrau-
licznym, wyładowaniach atmosferycznych.
FALABELLA, argent. rasa miniaturowych koników;
powstała w wyniku krzyżowania kuców szetlandzkich z
małymi końmi pełnej krwi; wys. w kłębie do 87 cm
(najmniejsza klacz rasy f. miała wys. w kłębie 51 cm i
masę ciała ok. 14 kg).
FALANDYSZ Lech, 1942–2003, prawnik; prof. UW;
działacz Kom. Helsińskiego; sekr. stanu i zastępca
szefa Kancelarii Prez. RP.
FALANGA, gr. phálagx, w staroż. Grecji szyk bojowy
ciężkozbrojnej piechoty (hoplici); linia bojowa zwarta
(zwykle ośmiorzędowa), ustawiona równolegle do
frontu.
FALANGA [gr.], zrzeszenie spółdz. będące podsta-
wową komórką ustrojową socjalizmu wg koncepcji Ch.
Fouriera; zrzeszenie wytwórców i konsumentów (ok.
1600 osób), mieszkających w falansterze (osiedle
mieszkalne, z budynkami gosp. i usługowymi).
FALANGA ? Obóz Narodowo-Radykalny.
FALANGA HISZPAŃSKA, Falange Española,
hiszp. partia polit., zał. 1933 przez J.A. Primo de
Riverę; dążyła do utw. państwa korporacyjnego i
autorytarnego; 1937 podporządkowana gen. F. Franco
i połączona z karlistami; jedyna legalna partia frankis-
towskiej Hiszpanii; 1957 przekształcona w ruch polit.
(Ruch Nar., 1977 rozwiązany).
FALANGA LIBAŃSKA, Al-Kata\ib al-Lubnanijja,
libań. partia polit. zrzeszająca gł. chrześcijan maroni-
tów; zał. 1936 przez P. Dżumajjila jako organizacja
sport.-militarna, 1952 przekształcona w partię; repre-
zentuje interesy ludności chrześcijańskiej.
FALANRUK, Eupleres goudotii, ssak drapieżny z
rodziny ? łaszowatych; żywi się gł. bezkręgowcami;
wilgotne lasy Madagaskaru; gat. zagrożony.
FALARZ Nicefor Modesto, 1893–1984, działacz po-
lonijny w Brazylii; zał. i dyr. pierwszej pol. szkoły
średniej w Brazylii; deputowany do parlamentu stano-
wego w Paranie.
FALASZOWIE ? Felaszowie.
FALC [niem.] poligr. pasek papierowy lub płócienny
łączący okładkę książki z wyklejką, także zagięcie
zadrukowanego arkusza papieru przy ? złamywaniu
(falcowaniu).
FALCHAN KANGRI, ang. Broad Peak, szczyt w
Karakorum, w Indiach, w pn. części stanu Dżammu i
Kaszmir, zajętej przez Pakistan; wys. 8047 m; zdobyty
1957 przez austr. wyprawę.
FALCK Jeremiasz, ok. 1610–1677, miedziorytnik
gdań.; portrety, ilustracje, wzory złotnicze, reproduk-
cje obrazów.
FALCKENBERG [fa

˙
lknb1rk] Otto, 1873–1947,

niem. reżyser, dramatopisarz; współzał. (1901) kaba-
retu lit. Die elf Scharfrichter w Monachium; związany
z Kammerspiele w Monachium (od 1917 dyr.); wyst.
(do 1944) m.in. dramatów: A. Strindberga, W.
Szekspira (Sen nocy letniej, Hamlet, Otello), G.E.
Lessinga, F. Schillera, H. von Kleista, J.W. Goethego;
inscenizacje sztuk współcz., m.in. G. Kaisera, B.
Brechta, L. Pirandella; autor wielu sztuk teatr. (m.in.
Doktor Eisenbart); po II wojnie świat objęty zakazem
działalności; 1947 zrehabilitowany, a Kammerspiele
nazwano jego imieniem.
FALCÓN [falko

˙
n], stan w pn.-zach. Wenezueli, nad

M. Karaibskim; 24,8 tys. km2, 985 tys. mieszk. (2010);
stol. Coro; wydobycie ropy naft.; uprawa trzciny
cukrowej, pomidorów; hodowla owiec; rybołówstwo;
porty naft.: Amuay, Punta Cardón.
FALCONET [falkone

˙
] Étienne Maurice, 1716–91,

rzeźbiarz fr.; rzeźby dekor. i alegor.; 1766–78 działał w
Rosji (słynny Jeździec Miedziany — pomnik Piotra I w
Petersburgu).
FALCONI [falko

˙
ni] Giovanni Battista (Jan Chrzci-

ciel), ok. 1600–po 1658, sztukator wł.; ok. 1630–1658 w
Polsce; wczesnobarok. dekoracje stiukowe w wielu
kościołach w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, m.in.
Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, w kaplicy Oświęci-
mów przy kościele Franciszkanów w Krośnie.
FALCOWANIE, poligr. ? złamywanie.
FALE, fiz. zaburzenia pól fiz. (np. ośr. sprężystego,
pola elektromagnet.) rozchodzące się ze skończoną
prędkością i przenoszące energię; f. poprzeczne —
drgania prostop. do kierunku rozchodzenia się f., f.
podłużne — drgania w kierunku rozprzestrzeniania
się fali.
FALE AKUSTYCZNE, fiz. rodzaj ? fal sprężystych.
FALE DE BROGLIE’A, fale materii, fale repre-
zentujące cząstki w ujęciu mechaniki kwantowej; ruch
każdej cząstki ma cechy fal., przy czym długość fali
l cząstki swobodnej o pędzie p i energii E wynosi l =
= h/p (h — stała Plancka), częst. zaś n = E/h.
FALE ELEKTROMAGNETYCZNE, rozchodzące
się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnet.;
źródłem f.e. są ładunki elektr. poruszające się z przy-

spieszeniem względem inercjalnego układu odniesie-
nia i zmienne prądy elektr.; zakres długości fal od ok.
10–14 m do tysięcy km (widmo f.e. obejmuje: promie-
niowanie g, promieniowanie rentgenowskie, nadfiole-
towe, światło widzialne, promieniowanie podczerwo-
ne, mikrofale, fale radiowe).
FALE GRAWITACYJNE, rozchodzące się w prze-
strzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane
niejednostajnym ruchem mas; istnienie f.g. wynika z
ogólnej teorii względności.
FALE MAGNETOAKUSTYCZNE, dźwięk mag-
netyczny, podłużne fale (podłużne drgania zjonizo-
wanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu
magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku
tego pola.
FALE MARTENOTA, instrument muz., elektrofon;
skonstruowane 1928 przez M. Martenota; używane gł.
przez kompozytorów fr. (O. Messiaen, G. Auric).
FALE MECHANICZNE, rozchodzące się w ośr.
materialnym zaburzenia różnych wielkości mech. (np.
gęst., naprężeń, ciśn.) wywołane lokalnymi przesunię-
ciami cząstek ośr. względem ich średnich położeń
równowagi; w wyniku oddziaływania sąsiednich czą-
stek odkształcenia mech. przenoszą się wzdłuż ośrod-
ka na duże odległości bez przepływu materii.
FALE MORSKIE, hydrol. fale tworzące się na
powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
powstają wskutek oddziaływania wiatru (fale wiatro-
we), zmian ciśn. atmosf. (fale baryczne, sejsze),
przyciągania Księżyca i Słońca (fale pływowe, pływy),
trzęsień dna mor. i wybuchów podwodnych wulkanów
(tsunami), ruchu obiektów w wodzie (fale okrętowe).
FALE POWIERZCHNIOWE, fale sprężyste roz-
chodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośr.
sprężyste; rozróżnia się fale, w których cząstki
przemieszczają się w płaszczyźnie prostop. do po-
wierzchni granicznej (f.p. poprzeczne) i fale, których
cząstki przemieszczają się równolegle do tej powierzch-
ni (f.p. podłużne); przykładem f.p. są ? fale morskie.
FALE RADIOWE, promieniowanie elektromagnet.
o dł. 10–4–105 m (częst. 3 � 1012–3 � 103 Hz); długie (1–
100 km), średnie (100–1000 m), krótkie (10–100 m),
ultrakrótkie (1–10 m) i mikrofale (10–4–1 m); źródłem
f.r. są nadajniki radiowe i ? radioźródła; stosowane w
radiokomunikacji, grzejnictwie, medycynie.
FALE SEJSMICZNE ? sejsmiczne fale.
FALE SPRĘŻYSTE, fale mech., które rozchodzą się
w ośr. sprężystym w wyniku działania sił związanych z
odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem)
i postaci (ścinaniem) elementów ośr.; najprostszym
przykładem są fale akust. (fale dźwiękowe), dlatego
f.s. nazywa się zazwyczaj falami akustycznymi.
FALENICA, część dzielnicy Wawer w Warszawie, na
pr. brzegu Wisły; funkcje mieszkaniowe; zakład auto-
matyki przem., składy i hurtownie; różnorodna drobna
wytwórczość.
FALENOPSIS, Falenopsis (Phalaenopsis), rodzaj
roślin z rodziny ? storczykowatych, z ok. 50 gat.
wiecznie zielonych, epifitycznych storczyków z Azji
Pd.-Wsch.; w uprawie na kwiat cięty w szklarniach lub
jako rośliny doniczkowe gł. mieszańce i liczne od-
miany o różnych barwach kwiatów.
FALENTY, w. w woj. mazow. (pow. pruszkowski,
gmina Raszyn); Inst. Melioracji i Użytków Zielonych
(w pałacu); centra szkoleniowe (Renault, ABB),
hurtownie i składy; pałac (XVIII/XIX w.).
FALEŃSKI Felicjan Medard, pseud. Felicjan, 1825–
1910, poeta, dramaturg, krytyk lit.; klasycyzująca
liryka krajobrazowa i refleksyjna, często o zabarwieniu
satyr. (Meandry); utwory dram., opowiadania fantast.,
szkice lit., przekłady.

FALERYSTYKA [łac. 5 gr.], nauka pomocnicza
historii zajmująca się odznaczeniami; gałąź heraldyki,
łącząca się z medalierstwem.
FALEZA [fr.], geol. ? klif.
FALIMIRZ Stefan, 1. poł. XVI w., botanik i lekarz;
autor pierwszego w języku pol. dzieła przyr.-lekar-
skiego (typu zielnika, czyli herbarza), wyd. 1534 w
Krakowie.
FALISKOWIE, Falisci, staroż. lud italski, blisko
spokrewniony z Latynami; zamieszkali na prawym
brzegu Tybru, 241 p.n.e. pokonani przez Rzym.
FALK Feliks, ur. 1941, reżyser i scenarzysta film.;
reprezentant tzw. kina niepokoju moralnego (Wodzi-
rej, Idol, Samowolka, Komornik); spektakle telew.,
sztuki teatr. (Tam i z powrotem) i słuchowiska.
FALK Johannes Daniel, Johannes von der Ostsee,
1768–1826, niem. pedagog, pisarz i filantrop; 1813 zał.
w Weimarze stow. pomocy ofiarom wojen napoleoń-
skich i pierwszy w Niemczech sierociniec; utwory
okolicznościowe, satyry, pieśni.
FALK [fo:lk] Peter, 1927–2011, amer. aktor film.; role
w dramatach obyczajowych (Kobieta pod presją),
komediach i serialu telew. Columbo.
FALK Rosella, właśc. R. Falzacappa, ur. 1926, wł.
aktorka, reżyser; współzał. (1954) zespołu teatr. Dei
Giovani, działającego przy Teatro Stabile w Rzymie,
1981–97 dyr. artyst. Teatro Eliseo w Rzymie; prace
reżyserskie (m.in. Maria Callas T. McNally’ego, także
rola tytułowa); role dram. (Stella — Tramwaj zwany
pożądaniem T. Williamsa, Natasza — Trzy siostry A.
Czechowa, Mirandolina C. Goldoniego) i film. (m.in.
Osiem i pół).
FALKBERGET [fa

˙
lkbärg3] Johan Petter, właśc. J.P.

Lillebakken, 1879–1967, pisarz norw.; samouk;
przedstawiciel tzw. literatury proletariackiej; powieści
o tematyce robotn., gł. górn.; poezje.
FALKENBERG Johannes, ok. 1365–ok. 1435, do-
minikanin, teolog, Sas; stronnik Krzyżaków; autor
paszkwilu na Polaków i króla pol., zarzucającego im
poganizm; paszkwil potępiono na soborze w Konstan-
cji 1418.
FALKENHAYN [fa

˙
lk3nhain] Erich von, 1861–1922,

generał niem.; podczas I wojny świat. 1914–VIII 1916
szef sztabu generalnego, autor planu ofensywy pod
Verdun i intensyfikacji wojny podmor.; 1916–17 dca
9. armii walczącej przeciw Rumunii.
FALKLANDY (MALWINY), terytorium zamorskie
Wielkiej Brytanii na archip. Falklandy, w pd.-zach.
części O. Atlantyckiego, na skraju szelfu kontynent.
Ameryki Pd., w odległości ok. 500 km na wschód od
brzegów Argentyny. Nazwa pełna polska: Wyspy
Falklandzkie; nazwy oryginalne: ang. Falkland Islands,
hiszp. Islas Malvinas. Powierzchnia: 12,2 tys. km2 (bez
wysp Georgia Pd. i Sandwich Pd.). Ludność: 2,8 tys.
(2013) oraz ponad 600 osób stanowiących personel
bazy wojskowej. Stolica: Port Stanley. Język urzędowy:
angielski. Jednostka monetarna: funt falklandzki
(FKP). Informacje. Obejmują Falkland Zach., Fal-
kland Wsch. i ok. 200 mniejszych wysp; pagórkowate i
górzyste; wys. do 705 m (Usborne); wybrzeża strome,
fiordowe; klimat podbiegunowy mor.; częste mgły;
silne wiatry; liczne strumienie i jeziora; tundra
subarkt., w tym wrzosowiska, łąki, torfowiska, bagni-
ska; w wodach przybrzeżnych bogata fauna (foki,
pingwiny); hodowla owiec, bydła i koni; rybołówstwo;
drobny przemysł rybny i tłuszczowy, produkcja odzieży
i galanterii wełn.; turystyka; transport wodny (żegluga
kabotażowa) i lotn.; gł. port mor. Port Stanley.
FALKOWSKA Jadwiga, pseud. Jaga i in., 1889–
1944, harcmistrzyni, nauczycielka; zał. żeńskich dru-
żyn skautowych w Galicji; od 1918 czł. Nacz. Rady
Harcerskiej; 1942–44 zca komendantki Wojsk. Służby
Kobiet AK; zginęła podczas powstania warszawskiego.
FALKOWSKI Hipolit, 1779–1821, generał; po 1794
w armii fr., 1808–11 w Legii Nadwiślańskiej; w armii
Królestwa Pol. dca brygady.
FALKOWSKI Jakub Zebedeusz, 1775–1848, peda-
gog, pijar; zał. (1817) i rektor (do 1831) Inst. Głucho-
niemych w Warszawie; czł. TPN w Warszawie i Tow.
Nauk. w Krakowie.
FALKOWSKI Juliusz, 1815–92, uczestnik powstania
listopadowego 1830–31, rewolucji węg. 1848–49 (ini-
cjator Legionu Pol.) i powstania badeńskiego 1849.
FALL Leo, 1873–1925, kompozytor austr.; przedsta-
wiciel operetki wiedeńskiej (Księżniczka dolara, Róża
Stambułu, Madame Pompadour); skrzypek i dyrygent.
FALL RIVER [fo:l rı

˙
w3r], m. w USA (stan Massa-

chusetts), nad O. Atlantyckim, w obszarze metropo-
litalnym Providence; 91 tys. mieszk. (2010); w XIX w.
ośr. przemysłu bawełn., ob. przemysł gł. odzież. i
chem.; port handlowy.
FALLA [fa

˙
ja] Manuel de, właśc. M. Marı́a de Falla

y Matheu, 1876–1946, kompozytor hiszp.; reprezen-
tant nar. stylu w muzyce hiszp.; balety (Czarodziejska
miłość), opery, utwory symf., fortepianowe, pieśni.

Fajumski portret: Chłopiec w złotym wianku, II w. —
Muzeum Sztuk Plastycznych im. A. Puszkina, Moskwa

G.B. Falconi: fragment dekoracji stiukowej sklepienia
w kościele Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, ok. 1633

Przybliżony obraz sił pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej wypromieniowanej przez dipol
drgający; a), b), c), d) — cztery kolejne stadia
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FALLACI [falla
˙
czi] Oriana, 1930–2006, wł. dzienni-

karka i pisarka; artykuły, korespondencje wojenne i
wywiady w prasie; List do nie narodzonego dziecka,
Inszallach, Wściekłość i duma.
FALLADA Hans, właśc. Rudolf Ditzen, 1893–1947,
pisarz niem.; w powieściach kryt. obraz stosunków
społ.-polit. w Niemczech po I wojnie świat. (I cóż
dalej, szary człowieku?), także w okresie nazizmu
(Każdy umiera w samotności).
FÄLLDIN [feldi

˙
:n] Thorbjörn, ur. 1926, polityk

szwedz.; 1971–85 przewodn. Partii Centrum; 1976–78
i 1979–82 premier.
FALLICZNE KULTY, religiozn. ? kulty płodności.
FALLIÈRES [falje

˙
:r] Armand Clément, 1841–1931,

polityk fr.; republikanin, 1882–92 wielokrotnie min.
różnych resortów; 1899–1906 przewodn. Senatu;
1906–13 prez. Francji.
FALLOPPIO, Fallopia, Gabriele (Gabriello), 1523–
62, anatom wł.; prof. uniw. w Padwie; prace dotyczące
budowy oka, ucha, układu nerwowego i narządów
rozrodczych oraz chorób skórnych.
FALLUDŻA, AL-, Al-Fallūja, m. w środk. Iraku
(muhafaza Al-Anbar), nad Eufratem; 318 tys. mieszk.
(2010). ośr. handl.-usługowy regionu nawadnianych
upraw: sezamu, palmy daktylowej, prosa i kukurydzy;
lokalny węzeł drogowy.
FALOCHRON, bud. budowla wodna osłaniająca
przybrzeżny obszar wodny i brzeg akwenu (najczęściej
morza) przed działaniem fali; f. portowe (zewn. —
oddzielające akwen portowy od morza, wewn., zw.
ostrogami portowymi — dzielące ten akwen na
mniejsze), brzegowe, stanowiące umocnienie brzegu
akwenu, oraz f. kierujące, chroniące ujścia rzek przed
falą i zapiaszczaniem.
FALOMIERZ, miernik do pomiaru długości lub
częst. fali elektromagnet.; zawiera obwód drgań
dostrajany do mierzonej częst. (f. rezonansowy) lub
generator drgań dostrajany do harmonicznych częst.
(f. interferencyjny); zakres pomiarowy zwykle 104–4 �
� 1010 Hz.
FALOWARKA,maszyna dziewiarska do wytwarzania
dzianin o splocie rządkowym; w f. płaskich wytwarza
się gotowe wyroby dziewiarskie (swetry, sukienki,
bluzki), co eliminuje operację krojenia dzianiny i
zmniejsza zużycie surowca; dawniej w f. okrągłych
wytwarzano dzianiny metrażowe.
FALOWNIK, urządzenie do przetwarzania prądu
stałego na prąd przemienny jedno- lub wielofazowy o
dowolnej częst.; stosowany m.in. w układach napędo-
wych silników indukcyjnych.
FALOWÓD, kanał w postaci np. rury metal. lub pręta
dielektr. do prowadzenia w przestrzeni fal elektro-
magnet. wzdłuż określonej drogi; stosowany w tele-
komunikacji, radiolokacji, technice mikrofalowej.
FALOWÓD AKUSTYCZNY, kanał, wewnątrz któ-
rego rozprzestrzenia się fala sprężysta (akust.), o
innym niż otaczający ośr. współczynniku załamania fal
akust. (np. pręt, rura, warstwa wody w toni mor. lub
powietrza w atmosferze różniąca się właściwościami
od warstw otaczających).
FALOWÓD OPTYCZNY, fiz. ? światłowód.
FALOWY ORNAMENT, ornament ciągły, składają-
cy się z wielu rytmicznie powtarzanych motywów
przypominających grzbiety fal; stosowany gł. w archi-
tekturze — jeden z najczęściej spotykanych w staroż.
dekoracji gr. i rzym. oraz renes. i klasycystycznej.
FALSET [wł.], fistuła, głos męski wydobywany z
silnie napiętych strun głosowych; brzmi w skali głosów
żeńskich; stosowany częściej w XVI w., także w
jodłowaniu.
FALSKI Marian, 1881–1974, pedagog, działacz
oświat.; 1919–39 kier. ośr. badań statyst. przy Min.
Wyznań Rel. i Oświecenia Publ.; prof. PAN; specja-
lista w zakresie ustroju i organizacji szkolnictwa; autor
elementarza.
FALSTER [fa

˙
lsto], wyspa w Danii, na południe od

Zelandii; 514 km2, 44 tys. mieszk. (2008); uprawa
buraków cukrowych, zbóż, tytoniu; hodowla bydła;
przemysł spoż.; rybołówstwo; mosty na Zelandię i
Lolland; gł. m. Nykøbing.
FALSYFIKAT [łac.], dzieło sztuki powstałe wskutek
świadomego naśladowania wytworu określonego au-
tora lub okresu; wykonanie f. jest często powodowane
chęcią zysku ze sprzedaży go jako autentyku; pojęcie
„falsyfikat” nie obejmuje kopii dzieła sztuki.
FALTER Alfred, 1880–1954, działacz gosp.; współ-
właściciel i prezes Związku Kopalń Górnośląskich
„Robur” 1931–39; czł. władz Lewiatana, przedstawi-
ciel wielkiego kapitału górnośląskiego.
FALUN [fa

˙
:lün], m. w środk. Szwecji, w pobliżu jez.

Runn; ośr. adm. hrab. Dalarna; 37 tys. mieszk. (2010);
ośr. handl.; przemysł maszyn., chem.; stary ośr.
górnictwa miedzi (obecnie złoża nieeksploatowane —
krajobraz wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i
Przyr. UNESCO); przemysł maszyn., chem., meta-
lurg., drzewny, papiern.; muzeum; ratusz (XVII w.),
kościół (XVIII w.).

FALUN GONG, Falun Dafa, ruch społ.-rel. zapo-
czątkowany w Chinach 1992; praktykowanie ćwiczeń
medytacji w ruchu (? taijiquan, ? qigong), respek-
towanie zasad prawdy, życzliwości i tolerancji; pod-
kreśla wpływ ćwiczeń na polepszenie stanu zdrowia
fiz. i psych. oraz na kondycję moralną; brak ustalonej
doktryny, struktury członkostwa, praktyk rel.; symbol:
lewoskrętna swastyka otoczona 4 symbolami yin–yang;
ok. 70 mln zwolenników; 1999 władze Chin rozpoczęły
masowe prześladowania członków ruchu.
FAŁ [hol.], żegl. lina do podnoszenia żagli, ruchomych
części omasztowania (np. gafla) i wyposażenia kadłu-
ba jachtu (np. miecza, płetwy sterowej).
FAŁAT Antoni, ur. 1942, malarz; w twórczości
dominują dzieła inspirowane starymi fotografiami,
wyrażające (często w sposób groteskowy) treści egzy-
stencjalne lub moralizatorskie.
FAŁAT Julian, 1853–1929, malarz; wybitny akwarelis-
ta; 1895–1910 dyr. SSP i rektor ASP w Krakowie;
sceny rodzajowe, myśliwskie (Polowanie w Nieświeżu,
Powrót z niedźwiedziem), pejzaże zimowe, portrety.
FAŁD [niem.], geol. struktura tektoniczna powstała w
wyniku wygięcia warstw skalnych bez przerywania ich
ciągłości; składa się z części wewn., czyli jądra, i części
zewn. — skrzydeł; np. antyklina, synklina.

FAŁDOWANIE, geol. powstawanie fałdów w skoru-
pie ziemskiej; zachodzi na dużą skalę zwł. w trakcie
orogenez.
FAŁDOWE GÓRY, geol. góry powstałe w wyniku
sfałdowania i wypiętrzenia mas skalnych; zbud. z
fałdów, niekiedy także z płaszczowin; np. Alpy,
Karpaty.
FAŁDOWE RUCHY, geol. przebiegające na znacz-
nych obszarach ruchy ? tektoniczne powodujące
powstawanie fałdów.
FAŁDZISTKA, lalemancja, Lallemantia, jedno-
roczna roślina oleista pochodzenia azjat., z rodziny
? jasnotowatych (wargowych) z ok. 5 gat.; f.
i b e r y j s k a (L. iberica) uprawiana dla nasion,
zawierających do 40% tłuszczu, który jest używany
gł. do produkcji farb i lakierów.
FAŁSZ [łac.], w logice dwuwartościowej: jedna z
dwóch wartości log. — przeciwieństwo prawdy.
FAŁSZERSTWO, przestępstwo polegające na prze-
rabianiu lub podrabianiu dokumentów, pieniędzy,
papierów wartościowych, dzieł sztuki itp.
FAŁSZYWE OSKARŻENIE, przestępstwo polega-
jące na umyślnym zgłoszeniu przeciwko innej osobie
nieprawdziwego zarzutu popełnienia przestępstwa,
wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego.
FAŁSZYWE ZEZNANIE, przestępstwo polegające
na złożeniu nieprawdziwego zeznania lub zatajeniu
prawdy w postępowaniu sądowym lub innym postę-
powaniu prowadzonym na podstawie ustawy.
FAMA Eugene F., ur. 1939, amer. ekonomista; prof.
na uniw. w Chicago; twórca definicji hipotezy rynku
efektywnego; 2013 Nagroda Nobla (wraz z L.P. Han-
senem i R.J. Shillerem) za empiryczną analizę cen
aktywów.
FAMAGUSTA, gr. Amochostos, tur. Mağusa,
Gazimağüsa, m. we wsch., tur. części Cypru, nad
M. Śródziemnym; ośr. adm. dystryktu Famagusta; 37
tys. mieszk. (2010); ośr. przem. (przetwórstwo owo-
ców, włók.) i turyst.; port handl. i rybacki; kąpielisko.
FAMILIA [łac.], w staroż. Rzymie ogół osób pod-
ległych władzy ojca rodziny (pater familias); żona,
dzieci, klienci, niewolnicy domowi.
FAMILIA, stronnictwo Czartoryskich i związanych z
nimi rodów magnackich, utw. w ostatnich latach
panowania Augusta II Mocnego; poparła elekcję
Stanisława Augusta Poniatowskiego; wysuwała pro-
gram reformy ustroju i gospodarki państwa, częściowo
zrealizowany 1764–66; 1772–90 w opozycji wobec
króla, współdziałała przy oprac. i uchwaleniu Konsty-
tucji 3 maja 1791.

FAMOTYDYNA, lek będący antagonistą receptorów
(? receptory) histaminowych H2; hamuje żołądkowe
wydzielanie kwasu solnego; stosowana w chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
FAN [ang.], zwolennik, entuzjasta, zwł. zespołów
muz., piosenkarzy.
FAN SI PAN, Phang Xi Pang, najwyższy szczyt
Wietnamu, w pn. części kraju, w g. Hoang Lien Son, w
pobliżu granicy z Chinami; wys. 3142 m; lasy, wyżej
zarośla bambusowe i różanecznikowe.
FAN ZHEN, Fan Czen, ok. 445–ok. 515, filozof
chiń.; gł. pracę (O zniszczalności duszy) poświęcił
krytyce buddyzmu, a zwł. jego koncepcji reinkarnacji.
FANALOKA, Fossa fossana (Fossa fossa), ssak dra-
pieżny z rodziny ? łaszowatych; dł. ciała do 45 cm,
ogona ok. 20 cm; futro cętkowane; wilgotne lasy
Madagaskaru; gat. zagrożony.
FANARIOCI, gr. mieszkańcy Fanaru, dzielnicy Kon-
stantynopola, gdzie po zdobyciu 1453 miasta przez
Turków skupili się ocaleni przedstawiciele gł. rodów
bizant.; ich przedstawiciele z czasem zdobyli znaczne
wpływy w imperium osmańskim; 1709 objęli trony
hospodarów Mołdawii i Wołoszczyzny.
FANATYZM [łac.], postawa przejawiająca się w ślepej
wierze w słuszność bezkrytycznie przyjętych poglądów
rel., polit., społ. oraz w skrajnej nietolerancji wobec wy-
znawców i zwolenników innych poglądów niż własne.
FANDANGO, hiszp. taniec lud. w tempie umiark.,
metrum trójdzielnym, wykonywany gł. przy wtórze
kastanietów i gitary.
FANFANI Amintore, 1908–99, polityk wł.; czł. władz
Demokracji Chrześc., od 1947 wielokrotnie min.
(1958–59, 1962, 1965 i 1966–68 spraw zagr.); 1954,
1958–59, 1960–63, 1982–83 i 1987 premier; 1968–73,
1976–82 i 1985–87 przewodn. senatu.
FANFARA [wł.], muz. melodia o charakterze sygnału;
krótki utwór muz. grany na instrumentach dętych
m.in. na rozpoczęcie uroczystości; także trąbka na-
turalna bez wentyli, zw. sygnałówką; w terminologii fr.
orkiestra składająca się z instrumentów dętych bla-
szanych i perkusji.
FANGEN Ronald August, 1895–1946, pisarz norw.;
w twórczości problematyka moralna i rel.; eseje,
dramaty.
FANGIO [fa

˙
nhio] Juan Manuel, 1911–95, argent.

kierowca wyścigowy; 5-krotnie mistrz świata w wy-
ścigach Formuły 1 (1951, 1954–57).
FANGORWojciech, ur. 1922, malarz i grafik; 1966–99
w USA; początkowo obrazy w duchu socrealist., później
m.in. przestrzenne kompozycje abstrakc.; plakaty.
FANGOWIE, Fan, Fang, Pahuin, Pangwe, grupa
ludów afryk. zamieszkujących Kamerun, Gwineę
Równik. i Gabon; ok. 3,3 mln; język fang z grupy
bantu; rolnicy.
FANO, m. we Włoszech (region Marche), nad M.
Adriatyckim; 68 tys. mieszk. (2010); przemysł metal.,
włók.; port rybacki; kąpielisko; rzym. mury i łuk Augu-
sta, rom.-got. katedra (XII–XIII w.), pałace, kościoły.
FANON Frantz, 1925–61, alg. lekarz psychiatra, pisarz,
ideolog dekolonizacji i publicysta; brał udział w alg.
wojnie wyzwoleńczej; prace dotyczące problemów
rasizmu i społ. przekształceń w państwach kolonial-
nych; Algieria zrzuca zasłonę, Wyklęty lud ziemi.
„FANTANA”, miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1938–39 w
Katowicach; red.: Z. Hierowski, W. Szewczyk, J.K.
Zaremba.
FANTASMAGORIA [gr.], fantast. obrazy będące
złudzeniem opt.; urojenie, przywidzenie, iluzja.
FANTASTYKA [gr.], niesamowite, często nadprzyro-
dzone zjawiska, będące wytworem fantazji w mitach,
folklorze, utworach plast. i fabularnych; typ twórczości
lit., w którym świat przedstawiony zapełniają zjawiska
o tym charakterze.
FANTASTYKA FILMOWA, typ twórczości film., w
której świat przedstawiony na ekranie wypełniają
zjawiska nadprzyrodzone, irracjonalne lub futurolo-
giczne; zależnie od udziału tych zjawisk wyróżnia się
filmy: ? science fiction (futurologia, postęp techn.),
? horror (porządek świata zostaje zakłócony przez
pierwiastek irracjonalny, wywołujący grozę), fantasy,
Nowej Przygody (świat pokazany na podobieństwo
baśni: dwa porządki, realny i nadrealny, koegzystują
ze sobą).
FANTASTYKA NAUKOWA ? science fiction.
FANTASY [fä

˙
nt3si; ang.], magiczno-awanturnicza

odmiana fantastyki, nawiązująca do mitów, legend i
baśni wspólnych wielu kręgom kulturowym.
FANTAZJA [gr.], muz. utwór instrumentalny o
swobodnej budowie, będący często wariacyjnym
oprac. kilku tematów, melodii.
FANTAZJA [gr.], psychol. zdolność do przetwarzania
i wzbogacania śladów uprzednich doświadczeń, two-
rzenia na ich podstawie wyobrażeń przedmiotów,
sytuacji, zdarzeń dotąd niewystępujących w doświad-
czeniu jednostki; twórcza wyobraźnia.
FANTIN-LATOUR [fãtę

˙
latu

˙
:r] Henri Théodore,

1836–1904, fr. malarz i grafik; realist. portrety, także
zbiorowe (W hołdzie Delacroix), martwe natury, kwiaty
i owoce.
FANTOM [fr. 5 gr.], med. obiekt zastępczy; np.
wykorzystywany do ćwiczeń anat. model narządu lub
zespołu narządów.
FANTOMAS, bohater sensacyjnej powieści zeszyto-
wej, wyd. 1911–14 przez fr. spółkę autorów M. Allaina
i P. Souvestre’a; przebiegły przestępca, obdarzony
niezwykłą siłą, zręcznością i umiejętnością zmiany
powierzchowności; spopularyzowany przez film (cykl
w reż. A. Hunebelle’a) i komiksy.
FANZA [chiń.], chiń. drewn. dom mieszkalny; okna
zazwyczaj na jednej ścianie; ogrzewane kam. ławy do
spania (kangi).

FAO ? Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
FAQ, ang. frequently asked questions, inform.
najczęściej zadawane pytania; dokument zawierający
pytania użytkowników z odpowiedziami; teksty takie
są dostępne w wielu witrynach WWW, w grupach
dyskusyjnych i in.
FARABI, AL-, Alfarabius, Alfarabi, właśc. Mu-
h
˙
ammad Ibn Muh

˙
ammad Ibn T. arh_an Abū Nas.r

al-Fārābı̄, ok. 870–950, arab. filozof, uczony, teoretyk
muzyki, lekarz; najwybitniejszy arystotelik arab. X w.,
znany ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa,
szczególnie do Organonu; jego prace stały się wzorem
dla późniejszych filozofów arab.; Państwo doskonałe,
Polityka.
FARABUNDO MARTÍ Agustı́n, 1893–1932, rewolu-
cjonista salwadorski; 1927–29 uczestnik antyamer.
powstania w Nikaragui; 1931 zał. KP Salwadoru;
1930–32 przywódca powstania chłopskiego; rozstrze-
lany.
FARAD, F, jednostka pojemności elektr. w układzie
SI; pojemność kondensatora, w którym między elek-
trodami występuje napięcie 1 V, gdy znajdują się
na nich różnoimienne ładunki o wartości 1 C; 1 F =
= 1 C : (1 V) = 1 m–2 � kg–1 � s4 � A2.
FARADAY [fä

˙
r3deı] Michael, 1791–1867, bryt. fizyk i

chemik; jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w.;
prac. Royal Institution, czł. Tow. Król. w Londynie;
odkrył zjawisko indukcji elektromagnet., paramagne-
tyzmu; sformułował prawa elektrolizy, odkrył tzw.
zjawisko F., benzen, skroplił większość znanych
wówczas gazów.
FARADAYA PRAWA ELEKTROLIZY, ilościowe
prawa dotyczące procesów elektrolizy; 1. p.F.: masa
substancji wydzielonej na elektrodzie lub przechodzą-
cej do roztworu podczas elektrolizy jest wprost
proporcjonalna do wielkości ładunku elektr., który
przepłynął przez elektrolit; 2. p.F.: masy różnych
substancji ulegających przemianom chem. na elektro-
dach wskutek przepływu takiego samego ładunku
elektr. są proporcjonalne do równoważników chem.
tych substancji.
FARADAYA PRAWO INDUKCJI ELEKTRO-
MAGNETYCZNEJ, siła elektromotoryczna indukcji
elektromagnet. powstająca w obwodzie elektr. wsku-
tek zmian strumienia indukcji magnet. jest propor-
cjonalna do szybkości zmian tego strumienia.
FARADAYA PUSZKA, fiz. ? klatka Faradaya
FARADAYA STAŁA, F, ładunek 1 mola elektronów;
wartość s.F. wynosi 9,6485309 � 104 C/mol; związek
s.F. z ładunkiem elementarnym e podaje zależność F
= NAe, gdzie NA — liczba Avogadra.
FARADAYA ZJAWISKO, fiz. skręcenie płaszczyzny
polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo, rozcho-
dzącego się w izotropowym, przezroczystym ośrodku
umieszczonym w silnym polu magnet. równoległym do
kierunku wiązki światła.
FARANDOLA, lud. prowansalski taniec korowodo-
wy, w tempie dość żywym, metrum 6/8, tańczony przy
wtórze fletu i bębenka baskijskiego.
FARAON [egip.], w staroż. Egipcie określenie król.
pałacu, od czasów Totmesa III (XV w. p.n.e.) także
osoby króla.
FARAONA PIES, rasa psów z grupy ? chartów typu
południowego; pochodzi prawdopodobnie z Malty;
wys. w kłębie ok. 60 cm; masa ciała 20–25 kg; uszy
stojące; wyglądem przypomina wyobrażenie egip.
boga Anubisa.
FARAS, staroż. Pachoras, dawniej miejscowość w
pn. Sudanie, od 1970 zalana wodami Jez. Nasera; od
VIII w. stol. biskupów chrześc. w pn. Nubii; 1961–64
wykopaliska pol. (K. Michałowski); odkryto m.in.
fragmenty świątyni Totmesa III, bazylikę wczesno-
chrześc. (VII w., wielokrotnie przebudowywana) z
ponad 120 dobrze zachowanymi freskami (część w
Muzeum Nar. w Warszawie), groby, stele, ponad 200
inskrypcji oraz listę biskupów Pachoras.

FARASAN, Jazā’ir Farasān, grupa wysp w pd.-zach.
Arabii Saudyjskiej, na południu M. Czerwonego;
nizinne i pustynne, otoczone rafami koralowymi; słabo
zaludnione; złoża ropy naft.; połów ryb.
FARAZDAK, AL-, Al-Farazdaq, właśc. Hammam
Ibn Ghalib, ok. 640–732 lub 733, poeta arab.; przed-
stawiciel poezji beduińskiej epoki Umajjadów; dywan
poezji satyr. i panegirycznych; kasydy opisujące przy-
rodę i życie osiadłych Arabów.
FARBIARSTWO, rzemiosło i dział przemysłu, zaj-
mujące się farbowaniem włókien; rzemiosło znane już
4 tys. lat p.n.e. w Chinach, Indiach i Egipcie.

M. Falski

J. Fałat

M. Faraday

Fałd w wapieniach dewonu; Ślichowica
(Góry Świętokrzyskie)

Fresk z Faras: Archanioł, 1. poł. X w. — Muzeum
Narodowe, Warszawa
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OSTRZYCKIE, JEZIORO, jez. na Pojezierzu Ka-
szubskim (woj. pomor.), na wys. ok. 159 m; pow. 309
ha, głęb. do 21 m; linia brzegowa dobrze rozwinięta;
połączone z jez.: Bukrzyno Duże i Bukrzyno Małe
oraz poprzez przepływającą Radunię z jez. Brodno
Wielkie; turystyka, sporty wodne.
OSTRZYHOM ? Esztergom.
OSTUDA, med. brązowe, o nieregularnym kształcie
przebarwienia skóry; występuje często u kobiet ciężar-
nych lub chorujących na wątrobę.
OSTUŻEW Aleksandr A., właśc. A. Pożarow, 1874–
1953, aktor ros.; jeden z najwybitniejszych tragików
Teatru Małego w Moskwie; role dram., m.in.: szekspi-
rowskie (Otello), Czacki — Mądremu biada A.
Gribojedowa, Uriel Akosta K. Gutzkowa.
OSTWALD Wilhelm Friedrich, 1853–1932, ojciec
Wolfganga, niem. chemik i filozof; prof. politechn. w
Rydze, uniw. w Lipsku; czł. Petersb. AN; twórca
chemii fiz.; prace dotyczące powinowactwa chem.,
równowagi chem. i dynamiki reakcji w roztworach,
katalizy; odkrył zależność stopnia dysocjacji elektroli-
tu od jego stężenia w rozpuszczalniku (tzw. prawo
rozcieńczeń O.); oprac. katalityczną metodę utlenia-
nia amoniaku do tlenku azotu; 1909 Nagroda Nobla.
OSTWALD Wolfgang, 1883–1943, syn Wilhelma
Friedricha, chemik niem.; prof. uniw. w Lipsku; pro-
wadził badania dotyczące koloidów, ultrafiltracji, flo-
tacji, elektroforezy; 1907 zał. pierwsze czasopismo
nauk. poświęcone koloidom.
OSTWALDA METODA, katalityczne utlenianie
amoniaku do tlenku azotu (będącego produktem
pośrednim w przem. metodzie otrzymywania kwasu
azotowego); mieszaninę amoniaku i powietrza ogrze-
wa się w temp. 800–900oC, katalizatorem jest platyna
(siatka ze stopu platyny z dodatkiem rodu); oprac.
1902 przez W.F. Ostwalda.
OSUCHY, w. w woj. lubel. (pow. biłgorajski, gmina
Łukowa), w pobliżu ujścia rz. Sopot do Tanwi; w nocy
z 24 na 25 VI 1944 nieudana próba przebicia się z
okrążenia niem. zgrupowania oddziałów AK i BCh
(dca E. Markiewicz, następnie K. Bartoszewski).
OSUN, Osun State, stan w pd.-zach. Nigerii; pow.
9,3 tys. km2; 3,8 mln mieszk. (2010); stol. Oshogbo;
inne m.: Ede, Iiesha; płaskowyż Joruba i nizina
nadmor.; uprawa kakaowca, palmy olejowej, kukury-
dzy, jamsu, prosa, manioku, bananów plantanów;
hodowla; przemysł spoż.; leśnictwo i rybołówstwo śród-
lądowe; złoża złota.
OSUTKA, med. ? wysypka.
OSUTKA SOSNY, groźna choroba sosen wywoły-
wana przez pasożytniczy grzyb Lophodermium pinas-
tri, z klasy ? workowców; objawy: na wiosnę brunat-
noczerwone igły osypują się.
OSUWISKO, geol. zsuwanie się mas skalnych,
zwietrzeliny lub osadów po stoku pod wpływem siły
ciężkości; także nazwa powstałej w wyniku tego
procesu formy terenu, obejmującej niszę osuwiskową,
rynnę osuwiskową i jęzor osuwiskowy; bezpośrednimi
przyczynami o. są zwykle: podcięcie stoku przez
erozję, nasycenie mas skalnych wodą opadową lub
roztopową, działalność człowieka, trzęsienie ziemi.
OSWOJENIE ZWIERZĄT, obłaskawienie, zool.
niedziedziczne, często czasowe wygaszenie u zwierząt
dzikich wrodzonej nieufności do człowieka i instynk-
towego odruchu ucieczki i obrony przed nim (?
dystanse biologiczne, ? uczenie się zwierząt).
OSY, Vespoidea, kosmopolityczna nadrodzina owa-
dów z rzędu błonkówek (grupy żądłówek); ok. 4000
gat.; należą tu: klecanki, osowate, kopułkowate;
odwłok samic zaopatrzony w żądło; np. osa pospolita
(Vespula vulgaris), osa dachowa (Vespula germanica)
— najczęściej u nas spotykane, osa leśna (Dolichoves-
pula sylvestris) oraz szerszeń.
OSZ, Oš, m. obw. w Kirgistanie, w Kotlinie Fergań-
skiej, w dolinie rz. Akbura (dorzecze Syr-darii); 240
tys. mieszk. (2010); ośr. handlu opium (w sąsiednich
krajach uprawa maku); przemysł jedwabn., spoż.
(winiarski), maszyn., metal., miner.; port lotn.; Inst.
Pedag.; ogród bot.; teatry; muzea; wzmiankowany od
IX w.; w średniowieczu ważny ośr. na szlaku handl. do
Chin i Indii.
OSZACKI Aleksander, 1883–1945, ojciec Jana, le-
karz internista; prof. UJ; czł. PAU; pionier gazoterapii
i leczenia penicyliną w Polsce; Choroby przemiany
materii i energii u człowieka.
OSZACKI Jan, 1915–82, syn Aleksandra, chirurg;
prof. Akad. Med. w Krakowie; czł. PAN; prace
dotyczące gł. patofizjologii schorzeń chirurgicznych.
OSZCZEP, sport sprzęt sport. używany do rozgrywa-
nia konkurencji lekkoatletycznej — rzutu oszczepem;
dla mężczyzn — dł. 260 cm, masa 800 g, dla kobiet —
dł. 220 cm, 600 g.
OSZCZERSTWO, przestępstwo polegające na świa-
domym podnoszeniu lub rozgłaszaniu nieprawdziwych
zarzutów o postępowaniu lub właściwości innej osoby
(osób) lub instytucji w celu poniżenia ich w opinii
publ. lub narażenia na utratę zaufania.
OSZCZĘDNOŚCI, ekon. część rozporządzalnych
dochodów ? gospodarstw domowych, pozostała po
dokonaniu zakupu dóbr i usług, ulokowana w instytu-
cjach bankowo-depozytowych lub w innym miejscu,
np. w domu; o. pełnią w gospodarce ważną rolę źródła
finansowania inwestycji.
OSZCZYPEK, oscypek, parzenica, twardy ser
podpuszczkowy, wyrabiany z mleka owczego w rejonie
Tatr; masę serową rozparzoną w gorącej wodzie
umieszcza się w drewn. formach; po nasoleniu o. pod-
daje się obwędzeniu.
OSZMIANA, Aszmia

˙
ny, m. na Białorusi (obw.

grodzieński), w pobliżu granicy z Litwą; 15,0 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., drzewny, lniarski;

węzeł drogowy; muzeum; prawa miejskie od 1. poł.
XVI w.; 4 IV 1831 antyros. wystąpienie mieszkanców
O. zakończone zajęciem miasta 16 IV przez wojsko
ros. i rzezią ludności; kościół parafialny (1900),
cerkiew (XIX w.), synagoga (XIX w.).
OŚ, techn. element maszyny lub mechanizmu umożli-
wiający względny ruch (względem o.) obrotowy lub
wahadłowy innych elementów osadzonych na o.; umo-
cowana w łożyskach; nie przenosi momentu obroto-
wego (w przeciwieństwie do wału).
OŚ BERLIN–RZYM, polit.-militarny sojusz Niemiec
(III Rzeszy) i Włoch w okresie rządów A. Hitlera i
B. Mussoliniego; zapoczątkowany porozumieniem o
współpracy podpisanym 25 X 1936 w Berlinie; wkrótce
zbliżenie z Japonią (oś Berlin–Rzym–Tokio) i umoc-
nienie współpracy kolejnymi traktatami (pakt antyko-
minternowski, pakt stalowy, pakt berliński).
OŚ LICZBOWA, mat. prosta wyobrażająca zbiór
liczb rzeczywistych; wyróżniony jest na niej punkt 0
(pocz. osi), dodatni zwrot i odcinek jednostkowy.
OŚ OBROTU ? oś symetrii.
OŚ OPTYCZNA, prosta łącząca środki krzywizny
powierzchni łamiących soczewki lub środek krzywizny
ze środkiem geom. zwierciadła.
OŚ OPTYCZNA KRYSZTAŁU, kierunek w ?
kryształach dwójłomnych, wzdłuż którego prędkość
rozchodzenia się obu promieni, na które zostaje
rozłożony promień padający, jest jednakowa.
OŚ SYMETRII, mat. prosta, względem której dana
figura geom. jest symetryczna; wszystkie punkty o.s. (i
tylko te) są punktami stałymi ? symetrii osiowej.
OŚ ŚWIATA, religiozn. ? Axis mundi.
OŚ ŚWIATA, astr. prosta przechodząca przez środek
sfery niebieskiej równolegle do osi Ziemi; punkty
przebicia sfery niebieskiej przez o.ś. są zw. biegunami
świata lub biegunami niebieskimi; wskutek ruchu
obrotowego Ziemi sfera niebieska obraca się wokół
o.ś., wykonując pełny obrót w ciągu doby gwiazdowej.
OŚ URBANISTYCZNA, urb. linia prosta stanowiąca
trzon kompozycji przestrzennej miasta lub jego części;
typowa dla architektury baroku i klasycyzmu.
OŚ ZIEMI, prosta, wokół której Ziemia dokonuje
jednego obrotu w ciągu doby gwiazdowej; punkty, w
których o.Z. przebija powierzchnię Ziemi są nazywane
biegunami geograficznymi.
OŚCI, szpilkowate kosteczki występujące między
mięśniami szkieletowymi ryb kostnoszkieletowych;
powstają przez skostnienie ścięgien; leżą luźno lub po-
łączone są więzadłami z kręgosłupem.
OŚCIEŻE, wewn. powierzchnia muru wokół otworu
(także zwanego o.) okiennego lub drzwiowego; nie-
kiedy stosowane jest ścięcie o. (? glif).
OŚCIEŻNICA, futryna, rama zamocowana w wewn.
otworze okiennym lub drzwiowym; służy do zawie-
szania skrzydeł drzwiowych lub okiennych.
OŚLICZKA, Asellus, słodkowodny skorupiak z rzędu
? równonogów; dł. do 15 mm; żywi się szczątkami
roślin; popularny obiekt doświadczeń biologicznych.
OŚMACZKA Todoś, 1895–1962, ukr. pisarz i tłu-
macz; poddawany represjom, od końca lat 40. na
emigracji; w twórczości elementy ukr. folkloru, fantas-
tyki i motywy twórczości T. Szewczenki, zbiory wierszy,
powieści.
OŚMIORNICE, Octopoda, rząd ? głowonogów;
otwór gębowy otoczony 8 ramionami (u niektórych do
10 m rozpiętości); zwykle mają gruczoł ? czernidłowy
(wytwarzający czarną wydzielinę); muszla uwsteczniona;
drapieżne; żywią się zwł. skorupiakami i rybami; gł.
przydenne; morza pełnosłone; niektóre jadalne.

OŚMIOŚCIAN, krystalograf. postać prosta; regular-
ny (oktaedr) i piramidalny.
OŚMIOŚCIAN FOREMNY, oktaedr, mat. bryła
będąca jednym z 5 ? wielościanów foremnych; ma 6
wierzchołków, 12 krawędzi i 8 ścian, będących trój-
kątami równobocznymi; można go otrzymać składając
podstawami 2 jednakowe czworokątne ostrosłupy
prawidłowe o wszystkich krawędziach równych.
OŚNIK, nóż z ostrzem prostym lub wygiętym, dwu-
chwytowy; używany do ręcznego korowania lub
strugania i wygładzania powierzchni elementów drew-
nianych.
OŚNO LUBUSKIE, m. w woj. lubus. (pow. słubicki),
nad Łęczą i jez. Reczynek; 3,9 tys. mieszk. (2013); ośr.
turyst.-krajoznawczy; drobne przetwórstwo rolno-
-spoż. i drzewne; stawy hodowlane; muzeum; prawa
miejskie od 1252; kościół (XIII–XIV w.), fragmenty
murów miejskich (XIV, XV w.), ratusz (XIX w.).
OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
(OBOP), placówka badawcza, zał. 1958 w Warszawie;
badania zasięgu i oddziaływania radia i telewizji;
sondaże opinii społ., badania postaw obywateli wobec
ważnych społecznie spraw; od 1998 w składzie grupy
badawczej Taylor Nelson Sofres (TNS OBOP).

OŚRODEK DOKUMENTACJI I STUDIÓW
SPOŁECZNYCH (ODiSS), stowarzyszenie utw.
1967 przez grupę działaczy katol. związanych z J.
Zabłockim; działalność wydawnicza, współtworzył
organizacje polit.-społ. (Pol. Związek Katol.-Społ.);
działał do 1990.
OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
(ODZ), instytucja zał. 1962 w Warszawie w celu
ewidencji i dokumentacji dóbr kultury w Polsce;
współdziała z Regionalnymi Ośr. Badań i Ochrony
Środowiska Kulturowego w 12 oddziałach tereno-
wych; wydaje: „Ochrona Zabytków”, „Spotkania z
Zabytkami”, „Muzealnictwo”; od 2002 — Krajowy
Ośr. Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ).
OŚRODEK KOSMICZNY J.F. KENNEDY’EGO,
ang. J.F. Kennedy Manned Space Flight Center,
gł. ośrodek kosm. NASA; położony na przyl. Canave-
ral (Floryda); od 1958 miejsce startu amer. statków
kosm., a od 1981 także wahadłowców.
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH, od 2006
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
centrum badawcze, działające w Warszawie od 1990,
finansowane z budżetu państwa; monitoruje (na
podstawie jawnych źródeł informacji) oraz analizuje
sytuację polit., ekon. i społ. w państwach Europy
Środk. i Europy Wsch., regionu bałk. oraz na Kaukazie
i w Azji Środk.; zajmuje się ich problematyką wewn.,
systemami władzy, relacjami między poszczególnymi
ośrodkami polit., polityką zagr., sprawami związków z
NATO i UE oraz aspiracjami integracyjnymi, kwes-
tiami bezpieczeństwa energ. oraz istniejącymi i po-
tencjalnymi konfliktami.
OŚRODKI NERWOWE, skupienia ciał neuronów
(komórek nerwowych) w ośrodkowym układzie nerwo-
wym, zawiadujące określoną funkcją; np. o.n. głodu,
pragnienia, funkcji rozrodczych, termoregulacji, wzro-
ku, równowagi, oddechowy, naczynioruchowy.
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY, centralny
układ nerwowy, anat. część układu ? nerwowego; u
kręgowców: mózgowie (półkule mózgu, móżdżek, pień
mózgu) i rdzeń kręgowy; zawiera ? ośrodki nerwowe.
OŚWIADCZENIE WOLI, prawo uzewnętrzniony
przejaw woli, wyrażający zamiar wywołania określo-
nego skutku prawnego (ustanowienia, zmiany, znie-
sienia stosunku prawnego); niezbędny element każdej
czynności prawnej.
OŚWIATA, upowszechnianie w społeczeństwie kul-
tury oraz wykształcenia ogólnego i zaw.; również dzia-
łalność obejmująca rozszerzanie świadomości społ.,
polit., narodowej.
OŚWIATA ROLNICZA, stan i proces upowszech-
nienia wiedzy i umiejętności roln.; obejmuje system
szkół roln., poradnictwo (państw. służba rolna), popu-
laryzowanie wiedzy roln. np. przez wydawnictwa,
środki masowego przekazu.
OŚWIATA ZDROWOTNA, działalność mająca na
celu szerzenie kultury sanitarnej i higieny osobistej,
uświadamianie społeczeństwa o sposobach zachowa-
nia zdrowia i zapobiegania chorobom; o.z. jest ele-
mentem systemu ochrony zdrowia i społ. podstawą
medycyny zapobiegawczej; w Polsce o.z. zajmuje się
służba zdrowia, Państw. Inspekcja Sanitarna, PCK;
koordynację międzynar. sprawuje Świat. Organizacja
Zdrowia (WHO).
OŚWIECENIE, okres w dziejach kultury eur. od
końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz.
XIX w.; głosiło wiarę w rozum, krytycyzm, kult
doświadczenia i eksperymentu, idee postępu, uniwer-
salizmu i kosmopolityzmu, w naukach przyr. natura-
lizm, a w poglądach społ. i polit. liberalizm; w imię
wolności odrzucało autorytety i tradycję, a w imię
rozumu przesądy, religię objawioną i zasady moralne;
mimo wspólnych idei wewnętrznie zróżnicowane: w
Anglii najbardziej empiryczne, we Francji ateistyczne i
deistyczne, w Niemczech duchowe.W literaturze pro-
gramowy dydaktyzm; dominacja gatunków: bajki,
satyry, ody; splatanie się tendencji klasycyst. (Wolter,
A. Pope, w Polsce I. Krasicki, A. Naruszewicz, S.
Trembecki) z rokok. i sentymentalnymi (J.-J. Rous-
seau, S. Gessner); rozkwit prozy eseistycznej („The
Spectator”, „Monitor”); narodziny nowoż. powieści,
swoistego gat. prozy, tzw. powiastki filoz. (Wolter,
Diderot), dramatu mieszcz.; nobilitacja bohatera
mieszcz. i lud.; u schyłku problematyka wczesnoro-
mant. buntu wobec świata (F. Schiller, J.W. Goethe).
OŚWIETLENIE, fiz. ? natężenie oświetlenia.
OŚWIĘCIM, m. powiat. w woj. małopol., przy ujściu
Soły do Wisły; 40 tys. mieszk. (2013); przemysł chem.,
w tym Fabryka Chem. „Dwory” SA, elektromaszyn.,
miner.; duża wytwórnia akcesoriów i artykułów
pamiątkarskich; węzeł kol.; miasto jest b. licznie
odwiedzane zarówno przez Polaków, jak i obcokra-
jowców w związku z Państw. Muzeum Auschwitz-
-Birkenau; liczne instytucje społ.-kult., m.in. Oświę-
cimskie Centrum Kultury, Międzynar. Dom Spotkań
Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Edukacyjne
Centrum Żyd.; prawa miejskie przed 1272 (1254?);
1940–45 największy niem. obóz koncentracyjny Aus-
chwitz; ruiny zamku (XIII, XIV w.), kościoły (XIV,
XVI, XVII w.), zespół klasztorny podominikański
(XIV, XIX–XX w.).
OŚWIĘCIMSKA, KOTLINA, obniżenie tektonicz-
ne w zach. części Podkarpacia Pn., między Kotliną
Ostrawską na zachodzie a Bramą Krak. na wschodzie;
obejmuje piaszczystą Równinę Pszczyńską (lasy),
szeroką (do 12 km) dolinę Wisły (liczne stawy rybne),
pokryte lessem Podgórze Wilamowickie.
OŚWIĘCIMSKIE KSIĘSTWO, księstwo na Gór-
nym Śląsku z ośr. w Oświęcimiu; powstało 1313–17, od
1327 lenno Czech; 1445 wyodrębniło się z niego
księstwo zatorskie; 1457 wykupione przez Kazimierza

IV Jagiellończyka i połączone z Polską unią perso-
nalną, inkorporowane 1564.
OŚWIN, Jezioro Siedmiu Wysp, jez. zastoiskowe na
Równinie Sępopolskiej (woj. warm.-mazur.), na wys.
65 m; pow. 370 ha, głęb. do 3,5 m; uchodzą rz. Ruda i
Rawda (odwadnia jez. Rydzówka), wypływa rz. Świn-
ka (Oświnka); jezioro zarastające; rezerwat ptactwa
Siedem Wysp wpisany do konwencji RAMSAR o
ochronie obszarów wodno-błotnych.
ŌTA [o:ta] Shōgo, ur. 1939, jap. reżyser, dramatopi-
sarz, teoretyk teatru; związany z ruchem teatr.? post-
-shingeki; pod koniec lat 70. ogłosił własną koncepcję
teatru milczenia (moku–geki), którego istotą jest
eksponowanie zmienności ludzkiego ciała w miarę
upływu czasu; najsłynniejsze spektakle prezentowane
w Polsce: Legenda o Komachi, Stacja wodna, Pusta
parcela; dramaty nawiązujące w warstwie filoz. do
egzystencjalizmu J.-P. Sartre’a.
OTALGIA [gr.], ból ucha; spowodowany chorobą
ucha bądź przenoszony do niego z chorych zębów,
migdałków, gardła, krtani.
OTAMOWANIEMYŚLENIA,med. objaw zaburzeń
psych.; krótkotrwała, nieoczekiwana przerwa w toku
myśli, prowadząca do zatrzymania wypowiedzi; wy-
stępuje w ? schizofrenii.
OTARIA, uchatka patagońska, Otaria byronia, ssak
z rodziny ? uchatkowatych; dł. samca do 2,5 m; w
olbrzymich stadach zamieszkuje pd. wybrzeża Amery-
ki Południowej.
OTČENÁŠEK Jan, 1924–79, pisarz czes.; jeden z
pierwszych zerwał ze schematyzmem w czes. literatu-
rze lat powojennych (powieść psychol.-obyczajowa
Občan Brych).
OTELLO, othello, umysłowa gra dla 2 osób; roz-
grywana na planszy z 64 polami; polega na zdobyciu
jak największej liczby pionów przeciwnika.
OTERO Blas de, 1916–79, poeta hiszp.; pocz. liryka
rel., w późniejszym okresie zaangażowana w aktualne
problemy społ. i polit. Hiszpanii, przepojona humani-
taryzmem, jasna i prosta w wyrazie.
OTERO Lisandro, 1932–2008, pisarz kub.; uczestnik
rewolucji kub.; powieściowy cykl hist. przedstawiający
społeczeństwo Kuby w okresie przedrewol. (m.in.
Sytuacja); opowiadania i reportaże literackie.
OTERO SILVA Miguel, 1908–85, wenez. pisarz i
publicysta; zaangażowany w walkę z dyktatorskimi
rządami J.V. Gómeza i M. Péreza Jiméneza (od-
dźwięk w powieściach, m.in. Martwe domy i Nowe
miasteczko); także poezje, eseje.
OTĘPIENIE, demencja, zespół otępienny, med.
zespół org. zaburzeń psych.; znaczne obniżenie po-
ziomu sprawności umysłu wynikające z rozległego
i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu na tle różnych
przyczyn; utrudnia lub uniemożliwia samodzielne
funkcjonowanie w zwykłych warunkach życiowych; o.
starcze, alkoholowe, pourazowe.
OTGON TENGER-UUL, szczyt w zach. Mongolii,
najwyższy w górach Changaj; wys. 4031 m; płaty
wieloletniego śniegu.
OTIATRIA [gr.], med. ? otologia.
OTIS [o

˙
utıs] Elisha Graves, 1811–61, amer. wynalazca

i przemysłowiec; 1853 przedstawił dźwig osobowy
(windę) napędzany silnikiem parowym; 1857 skon-
struował dźwig z zabezpieczeniami (chwytaczami)
przed spadnięciem kabiny w razie zerwania liny noś-
nej; zbudował także m.in. pług parowy.
OTJIWARONGO, m. w pn. Namibii, u zach. pod-
nóża płaskowyżu Waterberg; ośr. adm. regionu
Otjozondjupa; 23,0 tys. mieszk. (2010); ośr. handl.-
-usługowy regionu hodowli bydła; farma krokodyli;
węzeł komunikacyjny.
OTLET [otle

˙
] Paul, 1868–1944, prawnik belg.; współ-

zał. 1895 (z H.M. Lafontaine’em) Międzynar. Inst.
Bibliograf. w Brukseli (od 1938 — FID).
OTŁUSZCZENIE, med. nadmierne gromadzenie się
tkanki tłuszczowej; może być miejscowe lub dotyczyć
całego organizmu; o. serca polega na rozroście tkanki
tłuszczowej leżącej pod nasierdziem.
OTMUCHOWSKIE, JEZIORO, Otmuchowski
Zbiornik Wodny, zbiornik retencyjny na Nysie Kłodz-
kiej (woj. opol.); 1980 ha, poj. całkowita 124,5 mln m3,
zapora ziemna o dł. 6,5 km (najdłuższa w Polsce);
utworzony 1933 gł. w celu zasilania Odry w wodę,
rekreacji, pozyskania energii (elektrownia 4,8 MW).
OTMUCHÓW, m. w woj. opol. (pow. nyski), nad
Nysą Kłodzką, między jez. Otmuchowskim i Nyskim;
5,1 tys. mieszk. (2013); ośr. przem. (spoż., metal.),
wypoczynkowy, sportów wodnych i usługowy regionu
turyst.; najdłuższa w Polsce zapora ziemna (tworząca
Jez. Otmuchowskie), przy której elektrownia wodna;
prawa miejskie od 1347; zamek (XIII, XV, XVI w.) z
pozostałościami obwarowań (XVI w.) i parkiem (XIX
w.), ratusz (XVI, XVII w.), kościół (XVII w.) z barok.
polichromią, pałac (XVIII w.), kamienice (XVII,
XVIII w.).
OTOCJON, Otocyon megalotis, ssak drapieżny z
rodziny ? psowatych; dł. ciała do 58 cm, ogona do
34 cm; ma długie nogi i b. duże uszy, podobny do lisa;
nocny; Afryka.
OTOCZAK, geol. okruch skalny (o śred. powyżej 2
mm) zaokrąglony i wygładzony podczas transportu,
np. przez wody płynące; o. są gł. składnikami żwirów
i zlepieńców.
OTOCZAKOWE KULTURY, archeol. kultury
wczesnych faz paleolitu dolnego; podstawowa forma
narzędzi — najpierwotniejsze rdzeniowe narzędzia
wykonywane najczęściej z otoczaków rzecznych.
OTOCZENIE, mat. dowolny zbiór otwarty zawiera-
jący rozpatrywany punkt przestrzeni topologicznej;
np. o. punktu na prostej liczbowej jest dowolny
przedział otwarty zawierający dany punkt.
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towarzyskiego (dwór) i mody; 1814–15 obrady kon-
gresu wiedeńskiego; od 1918 stol. i od 1921 kraj
związkowy Rep. Austrii; 1938–45 w III Rzeszy; 1945–
55 okupacja 4 mocarstw. Gotycka katedra Św. Szcze-
pana (XIV–XVI w.); liczne kościoły rom., got.
(Augustianów, XIV w.) i barok., m.in. Jezuitów
(uniwersytecki, XVII, XVIII w.), Kapucynów (XVII
w.), Św. Karola Boromeusza (J.B. Fischer von Erlach,
1. poł. XVIII w.); pałace, m.in.: Górny i Dolny
Belweder, Hofburg, Schönbrunn (XVII–XVIII w.);
eklekt. gmachy z XIX w. (m.in. parlament, opera,
teatr, uniwersytet, ratusz, kościół Wotywny, zespół
muzeów) przy słynnej ul. Ring, powstałej po zburzeniu
w 2. poł. XIX w. fortyfikacji; budowle secesyjne, m.in.:
pawilon wystawowy Secesji (1897–98), modernist. i
nowocz. — Hundertwasserhaus (1983–85).
WIEDEŃSKA, KOTLINA, Wiener Becken, zapad-
lisko tektoniczne w pn.-wsch. Austrii, między Alpami i
Karpatami; wys. do 282 m; gł. rz. — Dunaj; region
przem. i roln.; wydobycie gazu ziemnego i ropy naft.;
gł. m. Wiedeń.
WIEDEŃSKA ODSIECZ, wyprawa wojsk Jana III
Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi oblężonemu przez
Turków; 12 IX zwycięstwo wojsk sprzymierzonych
(pol.-austr.-niem.), dowodzonych przez Jana III So-
bieskiego, nad armią tur. wielkiego wezyra Kara
Mustafy; o.w. położyła kres ekspansji tur. zagrażającej
chrześc. Europie.
WIEDEŃSKA PORCELANA, wyroby produkowane
1719–ok. 1865 w manufakturze w Wiedniu, gł. serwisy
stołowe, śniadaniowe, oprawy zegarów, kosze; zdobio-
ne dekoracją malarską.
WIEDEŃSKA SZKOŁA DODEKAFONICZNA,
szkoła wiedeńska, kompozytorzy zgrupowani ok.
1905–1933 wokół A. Schönberga działający w Wied-
niu; m.in.: A. Webern, A. Berg, H. Eisler, H.E.
Apostel, H. Jelinek, R. Leibowitz, J. Koffler; zapo-
czątkowali proces zrywania z harmoniką systemu dur-
moll w wyniku stosowania techniki dodekafonicznej.
WIEDEŃSKI KONGRES 1814–15, zjazd monar-
chów i dyplomatów państw eur. po upadku Napoleona
I w celu uregulowania międzynar. sytuacji polit. i
spraw ustrojowych; gł. rola Rosji, W. Brytanii, Austrii,
Prus oraz Francji; przyjęcie zasad: legitymizmu i
równowagi sił między mocarstwami; w zasadzie
restytuowano stan ustrojowy sprzed rewolucji fr.
1789–99, także stan polit. w Europie, ale z wieloma
odstępstwami, m.in.: utw. Związek Niem., połączono
Holandię i Belgię w Królestwo Niderlandów, część
Saksonii włączono do Prus; w sprawach pol.: zlikwi-
dowano Księstwo Warsz., utw. Królestwo Pol. (w unii
z Rosją) oraz Wolne Miasto Kraków, a W. Księstwo
Pozn. włączono do Prus; k.w. opowiedział się za
tłumieniem ruchów republ. i nar. w Europie.
WIEDEŃSKI KRÓLIK NIEBIESKI, austr. rasa
królików; ciemnostal. z niebieskim odcieniem; masa
ciała ok. 4,5 kg; hodowane na futro i mięso.
WIEDEŃSKI, LAS, Wienerwald, najdalej na pn.
wschód wysunięte fliszowe pasmo Alp, w Austrii; wys.
do 893 m (Schöpfl); lasy bukowo-dębowe; region
turyst.-wypoczynkowy dla mieszkańców Wiednia.
WIEDEŃSKI UKŁAD 1515, traktat między Jagiel-
lonami (Zygmunt I Stary, Władysław II Jagiellończyk)
a Habsburgami (ces. Maksymilian I); zapewniał tym
ostatnim sukcesję w Czechach i na Węgrzech w
zamian za neutralność w stosunkach Polski z Moskwą
i Krzyżakami.
WIEDEŃSKIE ARBITRAŻE, rozstrzygnięcie przez
Niemcy i Włochy roszczeń terytorialnych Węgier
wobec Czechosłowacji i Rumunii; pierwszy arbitraż
(2 XI 1938) przyznał Węgrom pd. część Słowacji i
Rusi Podkarpackiej, drugi (30 VIII 1940) — pn.
Siedmiogród; po II wojnie świat. decyzje obu a.w.
zostały anulowane.
WIEDEŃSKIE TRAKTATY POKOJOWE, mię-
dzynar. traktaty zawarte w Wiedniu; m.in.: 18 XI
1738, zakończył wojnę sukcesyjną pol. 1733–35,
przyznał księstwo Lotaryngii dożywotnio Stanisławowi
Leszczyńskiemu (po jego śmierci — Francji); 14 X
1809, po wojnie fr.-austr. (w dobie wojen napoleoń-
skich), znany jako traktat w ? Schönbrunn; 30 X
1864, zakończył wojnę między Prusami i Austrią a
Danią; król Danii zrzekł się księstw Holsztyna,
Szlezwiku i Lauenburga; 3 X 1866, kończący wojnę
między Austrią a Włochami, które przystąpiły do
wojny austr.-prus.; pokonana przez Prusy Austria,
mimo zwycięstwa nad wojskami wł., zrzekła się
Wenecji na rzecz Włoch.
WIEDZA, w węższym znaczeniu — ogół wiarygod-
nych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością
ich wykorzystania (w. nauk.); w szerokim znaczeniu —
wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym
przypisuje się wartość poznawczą lub(i) praktyczną.
„WIEDZA”, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i
lit., wyd. 1906–10 w Wilnie; pismo PSS-Lewicy; red. T.
Rechniewski; kontynuacja: „Nowe Życie” (1910–11),
„Światło” (1911–12), „Kuźnia” (1913–14).
WIEDZA EGZOTERYCZNA [gr.], naukozn. wiedza
popularna, powszechnie dostępna, przeznaczona do
publ. wykładania; przeciwieństwo wiedzy ezoterycznej.
WIEDZA EZOTERYCZNA [gr.], wiedza tajemna,
przeznaczona tylko dla grona wtajemniczonych, wy-
brańców; przeciwieństwo wiedzy egzoterycznej.
„WIEDZA I ŻYCIE”, miesięcznik popularnonauk.,
wyd. 1926–39 i od 1946 w Warszawie; materiały po-
święcone wszystkim dziedzinom nauki, zwł. naukom
ścisłym, biologii i medycynie; dodatek humanistyczny.
WIEDZA POWSZECHNA, Wydawnictwo „Wie-
dza Powszechna” Sp. z o.o., wydawnictwo utw. 1952
w Warszawie, do 2007 Państwowe Wydawnictwo
„Wiedza Powszechna” w Warszawie; literatura nauk.

i popularnonauk. ze wszystkich dziedzin wiedzy;
tematyczne encyklopedie, leksykony, słowniki, pod-
ręczniki do nauki języków obcych i nauki języka pol.
dla cudzoziemców, słowniki języków obcych, słowniki i
poradniki języka pol.; reprinty.
WIEK, geol. jednostka geochronologiczna dziejów
Ziemi; jest częścią epoki, dzieli się na doby; chrono-
stratygraf. odpowiednikiem w. jest ? piętro.
„WIEK”, dziennik polit.-społ.-lit., wyd. 1873–1906 w
Warszawie, od 1899 pod nazwą „Wiek Ilustrowany”;
1905 zawieszony (zmieniał tytuł); zał. i red. (do 1875)
F.H. Lewestam, następnie K. Zalewski.
WIEK BIOLOGICZNY CZŁOWIEKA, antropol.
stan biol. dojrzałości dziecka w różnych fazach jego
rozwoju; mierniki stopnia zaawansowania w.b.cz.:
wiek zębowy (np. liczba wyrżniętych zębów), wiek
szkieletowy (stopień skostnienia kości); w.b.cz. dzieci
równolatków danej populacji jest zróżnicowany; stan-
dardy wyznaczają normy rozwojowe.
WIEK DORASTANIA, adolescencja, wiek dojrze-
wania, okres rozwoju człowieka stanowiący przejścio-
we stadium między dzieciństwem a dojrzałością biol. i
psychol. (dorosłością); wyróżnia się 3 etapy: preado-
lescencja (10.–12. rok życia), wczesny w.d. (13.–16. rok
życia), późny w.d. (17.–20. rok życia).
WIEK RĘBNOŚCI, leśn. przeciętny, docelowy wiek
drzewostanów, w którym mogą być wyrąbane w danym
obrębie leśnym; drzewostany w w.r. osiągają rozmiary
odpowiadające potrzebom gosp.; dla sosny i świerka
wynosi ok. 100 lat.
WIELAND [wi

˙
:lant] Christoph Martin, 1733–1813,

pisarz niem.; przedstawiciel oświecenia; prof. uniw. w
Erfurcie; popularyzator twórczości W. Szekspira w
Niemczech; powieść dydakt.-rozwojowa Agaton, ro-
kok. liryka, poematy epickie (Oberon); przekłady.
WIELAND [wi

˙
:lant] Heinrich Otto, 1877–1957, che-

mik niem.; prof. m.in. politechn. i uniw. w Mona-
chium; czł. Tow. Król. w Londynie; badania struktury
kwasów żółciowych, procesów oddychania komórko-
wego, budowy hormonów, alkaloidów, glikozydów;
1927 Nagroda Nobla.
WIELBARSKA KULTURA, dawniej kultura goc-
ko-gepidzka, archeol. kultura okresu wpływów rzym. i
wczesnego okresu wędrówek ludów; nazwa od cmen-
tarzyska w Malborku-Wielbarku; pocz. (do schyłku
II w. n.e.) Pomorze Gdańskie i Środk., pn. Wielko-
polska i ziemia chełmińska, potem przesuwanie się
osadnictwa na pd. wschód (m.in. zach. Mazowsze,
Wołyń); ukształtowanie się k.w. i jej przemieszczenia
łączy się ze znaną ze staroż. źródeł pisanych migracją
Gotów i Gepidów z terenów Skandynawii nad M.
Czarne i w rejon środk. Dunaju.

WIELBŁĄD DWUGARBNY, baktrian, Camelus
bactrianus, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała do 3 m, ogona ok. 50 cm, wys. w
kłębie 1,8–2,2 m, masa ciała 450–700 kg; udomowiony
w środk. Azji, hodowany od Krymu i Azji Mn. po
Pakistan i Chiny; wykorzystywany do transportu
towarów i ludzi, dostarcza mleka, mięsa, wełny i skór.
WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, dromader, Camelus
dromedarius, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała 220–340 cm, ogona 55–75 cm, wys. w
kłębie 180–220 cm, masa ciała 450–670 kg; wielbłąda
dwugarbnego różni się nieco większym wzrostem, dłuż-
szymi nogami, 1 garbem na grzbiecie i mniej obfitym
owłosieniem; udomowiony w pd. części Płw. Arabskie-
go; użytkowany m.in. na Saharze jako wierzchowiec,
zwierzę juczne, źródło mleka, mięsa, wełny i skóry.

WIELBŁĄDKI, Raphidioptera, rząd leśnych owa-
dów, dł. 1–2 cm, o wydłużonym i wzniesionym
przedtułowiu; w. mają 2 pary dużych błoniastych
skrzydeł; prowadzą drapieżny styl życia; pożyteczne.
WIELBŁĄDOWATE, Camelidae, rodzina ssaków z
rzędu ? parzystokopytnych; 6 gat.; kończyny 2-
-palczaste (rozwinięte palce III i IV), zakończone
pazurowatymi raciczkami; warga górna rozdwojona;
roślinożerne, żołądek 3-komorowy; do w. należą:
alpaka, baktrian (wielbłąd dwugarbny), dromader
(wielbłąd jednogarbny), gwanako, lama, wigoń.

WIELCY KOMNENOWIE, dynastia bizant. cesarzy
Trapezuntu, panująca 1204–1461; wywodzili się od
wnuka cesarza bizant. Andronika I Komnena.
WIELCY MOGOŁOWIE, hist. ? Mogołów Wiel-
kich dynastia.
WIELECI, Lutycy, Lucice, grupa plemion zachod-
niosłow. osiadłych w średniowieczu nad Hawelą i
Pianą; gł. plemiona: Chyżanie, Czrezpienianie, Do-
łężanie i Redarowie (utworzyli Związek ? Wielecki),
Sprewianie, Stodoranie; ulegli germanizacji.
WIELECKI ZWIĄZEK, Związek Lucicki, śred-
niow. związek 4 plemion zachodniosłow.: Chyżan,
Czrezpienian, Dołężan i Redarów; władza wiecu i
kapłanów; walczył z Sasami, po wojnie wewn. między
plemionami 1057–60 stracił znaczenie, jego ziemie
XI–XII w. przeszły pod władzę książąt Pomorza Zach.
i Obodrzyców.
WIELEŃ, m. w woj. wielkopol. (pow. czarnkowsko-
trzcianecki), nad Notecią; 6,0 tys. mieszk. (2013); ośr.
usługowy z różnorodnym drobnym przemysłem, m.in.
drzewnym; prawa miejskie przed 1458; kościół para-
fialny Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP
(XVII w.), kościół poewang. konstrukcji szkieletowej
(XVIII w.).
WIELEŻYŃSKI Marian, 1879–1945, inżynier che-
mik; pionier przemysłu gazowniczego w Polsce;
współzał. (1912) spółki Gaz Ziemny (od 1920 Gazo-
lina), projektant i kier. budowy gazociągów (np.
Daszawa–Lwów) do przesyłania gazu ziemnego; arty-
kuły na temat badań ropy naft. i gazownictwa.
WIELGUS Stanisław, ur. 1939, biskup, filozof; prof.
KUL (1989–98 rektor); 1999–2006 biskup płocki; XII
2006 mianowany arcybiskupem metropolitą warsz.,
I 2007 zrezygnował z urzędu po ujawnieniu współ-
pracy ze służbą bezpieczeństwa; znawca filozofii
średniow. (Zachodnia i polska nauka średniowieczna
— encyklopedycznie).
WIELHORSKI Józef, hrabia (od 1787), 1759–1817,
generał; uczestnik wojny pol.-ros. 1792 i powstania
kościuszkowskiego 1794, później w Legionach pol. we
Włoszech; w Księstwie Warsz. 1811–12 zca min.
wojny; w Królestwie Pol. 1815–16 min. wojny.
WIELHORSKI Michał, hrabia (od 1787), ok. 1730–
1794, oboźny kor. 1758–62, kuchmistrz w. litew. 1763–
74; przeciwnik Familii, obrońca dawnego ustroju
Rzeczypospolitej, poseł Generalności konfederacji
barskiej w Paryżu; prace hist.-polityczne.
WIELICHOWO, m. w woj. wielkopol. (pow. gro-
dziski); 1,8 tys. mieszk. (2013); ośr. usługowy dla
rolnictwa (uprawa pieczarek); różnorodna drobna
wytwórczość; prawa miejskie od 1429–30. W pobliżu
W. złoże gazu ziemnego.
WIELICKI Krzysztof, ur. 1950, alpinista; wspinaczki
m.in. w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum; 17 II
1980 pierwsze zimowe wejście (z L. Cichym) na
Mount Everest; drugi Polak (po J. Kukuczce), który
zdobył wszystkie (14) szczyty o wys. powyżej 8000 m.
WIELICKIE, POGÓRZE, wsch. część Pogórza
Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i
Raby; równoleżnikowe szerokie garby (maks. wys.
ponad 550 m), rozcięte dolinami licznych dopływów
Wisły; gęste zaludnienie; region roln.; gł. m.: Skawina,
Wieliczka.
WIELICZKA, m. powiat. w woj. małopol., w aglo-
meracji Krakowa; 21,3 tys. mieszk. (2013); kopalnia
soli kam. (od XIII w.), 1992 po katastrofalnym
wycieku wód do wyrobisk kopalni zaniechano wydo-
bycia; różnorodny przemysł; miejscowość uzdrowisko-
wa (m.in. sanatorium pod ziemią); turystyka; eksploa-
tacja solanek od X–XI w. (później metodą odparowa-
nia solanki); część kopalni stanowi obiekt muzealno-
-turyst. z wykonanymi przez górników rzeźbami, kapli-
cami (najstarsza z XVII w.) i Muzeum Żup Krak.;
drewn. kościół (1581); prawa miejskie od 1290; od
XIV w. jedno z gł. miast górn. i ośr. handlu solą w
Polsce.
WIELIMIE, jez. na Równinie Charzykowskiej (woj.
zachodniopomor.), na wys. 133 m; 1865 ha (w tym
wyspy 111 ha); maks. głęb. 5,5 m; płycizny i szuwary;
brzegi niskie; przepływa Gwda; połączone strugą Nie-
zdobna z jez. Trzesiecko; gł. ośr. turyst. — Szczecinek.
WIELISZEW, w. gminna w woj. mazow. (pow.
legionowski), w pobliżu Jez. Zegrzyńskiego i początku
Wodociągu Pn.; duża wieś (ok. 3,5 tys. mieszk.);
uprawa warzyw, kwiatów, drzew i krzewów owoco-
wych, cegielnia; ośr. usługowy dla pobliskich letnisk.
WIELKA ARMIA, fr. Grande Armée, armia fr.,
zreorganizowana 1803 przez Napoleona Bonapartego;
1811 — ok. 820 tys. żołnierzy (z czego 272 tys. z
państw sprzymierzonych); rozbita 1812 w czasie

kampanii ros. i odwrotu spod Moskwy; szef sztabu
L.A. Berthier (1805–14).
WIELKA BAHAMA, Grand Bahama Island, wyspa
na O. Atlantyckim, w pn. części archip. Bahamy, w
państwie Bahamy; 1,4 tys. km2, 51 tys. mieszk. (2010);
nizinna, wys. do 12 m; rybołówstwo; turystyka; gł.
miejscowość Freeport.
WIELKA BIAŁA ANGIELSKA ŚWINIA, jorkszy-
ry, ang. rasa mięsnych świń; biało ubarwione, ostro-
uche; masa ciała do 400 kg; zasięg międzynar.;
wykorzystywana do krzyżowania z innymi rasami.
WIELKA BIAŁA POLSKA ŚWINIA, rasa mięsnych
świń; efekt krzyżowania wielkiej białej ang., średniej
białej ang. i niem. szlachetnej świni; biało ubarwiona,
ostroucha; masa ciała nawet ponad 350 kg.

WIELKA BRYTANIA, państwo wyspiarskie w pn.-
-zach. Europie, na W. Brytyjskich, na O. Atlantyckim i
M. Północnym. Nazwa pełna polska: Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Nazwy oryginalne: ang. United Kingdom, ang. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Strona WWW: www.royal.gov.uk, www.gov.uk. Po-
wierzchnia: 243,1 tys. km2. Ludność: 64,2 mln miesz-
kańców (2013). Struktura narodowa: Anglicy 77%;
Szkoci 9%; Walijczycy 5%; Irlandczycy 3%; Murzyni
2%; Indusi 2%; Pakistańczycy 1%; inni 1%. Struktura
wyznaniowa: anglikanie 30%; katolicy 12%; chrześ-
cijanie (inne odłamy) 27%; muzułmanie 3%; hindusi
1%; sikhowie 1%; wyznawcy judaizmu 1%; inni 9%;
bezwyznaniowcy 16%. Stolica: Londyn. Ustrój: mo-
narchia konstytucyjna. Podział administracyjny: 4
kraje historyczne (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia
Północna). Język urzędowy: angielski. Jednostka
monetarna: funt szterling (GDB). Warunki natural-
ne. W skład W.B. wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia,
Irlandia Pn. oraz dependencje Korony bryt. i terytoria
zamorskie. Największa wyspa — W. Brytania silnie
rozczłonkowana; pn. wybrzeża fiordowe, pd. klifowe i
riasowe; w pn. części G. Kaledońskie i Grampiany,
rozdzielone rowem tektonicznym Glen More; w
środk. — Wyż. Południowoszkocka i G. Pennińskie,
na pd. zachodzie G. Kambryjskie, na pd. wschodzie
nizinny Basen Londyński; klimat umiark. ciepły
wybitnie mor., wpływ ciepłego Prądu Zatokowego; b.
gęsta sieć rzeczna, wiele jezior (polodowcowe, tekto-
niczno-polodowcowe), mszary; lasy bukowe, bukowo-
-grabowe, jesionowo-dębowe, brzozowo-dębowe,
wrzosowiska. Najwyższy punkt: Ben Nevis (1343 m
n.p.m.) w Grampianach. Najniższy punkt: bagna
Fenland (4 m p.p.m.). Rzeki: Tamiza, Severn, Trent,
Ouse. Jeziora: Lough Neagh, Loch Lomond, Loch
Monar. Gospodarka. Jeden z najsilniej gosp. roz-
winiętych krajów świata; obok USA największy eks-
porter kapitału; wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego
(w szelfie M. Północnego), węgla kam.; gł. gałęzie
przemysłu: elektron., precyzyjny, lotn.-rakietowy,
zbrojeniowy, samoch., chem. (w tym farm.), rafineryj-
ny, maszyn., spoż. (whisky, gł. szkocka), hutnictwo i
przemysł lekki; hodowla gł. bydła (11 mln) i owiec;
uprawy: zboża (pszenica, jęczmień, owies), buraki
cukrowe, ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe; rybo-
łówstwo; turystyka (ponad 25 mln osób rocznie); gęsta
sieć kol. i drogowa; gł. porty: Londyn, Grimsby–
Immingham, Liverpool; połączenia z kontynentem
tunelem kol. (od 1994) i promowe. Dynamika wzrostu
gospodarczego: 1,7% (2013). PKB na 1 mieszk. wg
parytetu siły nabywczej: 36,2 tys. dol. USA (2013).
Historia. Zasiedlona przez Celtów; I w.–ok. 410
panowanie rzym. (prócz obszaru Szkocji); V–VI w.
podbój ob. ziem ang. przez Anglosasów (heptarchia),
ich chrystianizacja od 597; od 793 najazdy wikingów;
X w. zjednoczenie Anglii przez królów Wessexu; 1066
podbój przez Normanów (Wilhelm I Zdobywca);
wojny ang.-fr., m.in. za dyn. Plantagenetów (1154–
1485) — stuletnia 1337–1453; XI–XIII w. podbój
Walii i od XII w. Irlandii; XIII w. powstanie
parlamentu; 1485–1603 dyn. Tudorów; anglikanizm;
od 1603 dyn. Stuartów i unia ze Szkocją, 1642–48
wojna domowa, 1649–60 republika; XVI–XVII w.
pocz. potęgi mor. i polityki kolonialnej; w wyniku
rewolucji 1688–89 monarchia konst.; 1707 zjednocze-
nie Anglii i Szkocji w Królestwo W.B.; od 1714 dyn.
hanowerska, pocz. rządów gabinetowych (wigowie,
torysi); 1783 strata 13 kolonii amer. (USA); 1793–
1815 udział w koalicjach antyfr.; od ok. 1770 rewolucja
przem., 1. gosp. potęga świata do lat 70. XIX w.;
ekspansja kolonialna (największe imperium świat.);
XIX w. rywalizacja Partii Konserwatywnej z Partią
Liberalną, a od lat 20. XX w. z Partią Pracy; od 1901
dyn. Koburgów (od 1917 pod nazwą Windsor); w
I wojnie świat. czł. ententy, w II — koalicji antyhitl.
(rząd W. Churchilla); 1945–51 reformy gosp. i so-
cjalne Partii Pracy; od 1949 czł. NATO, 1960–72
EFTA, od 1973 EWG; rozpad imperium kolonial-
nego; konflikt w Irlandii Pn.; w latach 70. silny kryzys
gosp. i społ.; 1979–97 rządy konserwatystów (M.
Thatcher, J. Major), liberalne reformy gosp., poprawa
sytuacji ekon.; od 1993 czł. UE; 1997–2010 rządy Partii
Pracy (A. Blair, G. Brown); 1998 zawarto północnoirl.

Wielbłąd dwugarbny

Wielbłąd jednogarbny

Wieliczka, Komora Janowice z figurami księżnej Kingi
i rycerza w kopalni soli

Herb i flaga
Wielkiej Brytanii
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DYSLOKACJA [łac.], fiz. rodzaj defektu struktury
krystal.; polega na przesunięciu jednych płaszczyzn
sieciowych względem innych przy zachowaniu spój-
ności sieci.
DYSMORFIA [gr.], med. nieprawidłowa budowa
ciała; m.in. powstałe wskutek pierwotnego defektu
rozwoju zarodka (malformacje), wskutek działania sił
mech. na normalne tkanki (deformacje).
DYSMUTACJA [łac.], chem. ? dysproporcjonowa-
nie.
DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ang. Super-
oxide Dismutase (SOD), enzym neutralizujący anio-
norodnik ponadtlenkowy (O2)��; katalizuje prze-
kształcenie 2 cząsteczek (O2)�� do nadtlenku wodoru
(H2O2 rozkładanego przez katalazę) i tlenu (O2);
obecna we wszystkich organizmach tlenowych.
DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, rozpad
cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) na jony
zachodzący w wyniku ich oddziaływania z cząsteczkami
rozpuszczalnika (np. wody); elektrolity mocne nieza-
leżnie od stężenia ulegają całkowitej d.e., a elektrolity
słabe dysocjują częściowo, przy czym liczba cząsteczek
zdysocjowanych wzrasta wraz z rozcieńczeniem roz-
tworu.
DYSOCJACJA FOTOCHEMICZNA, chem. ?
fotoliza.
DYSOCJACJA TERMICZNA, rozpad cząsteczek
związków chem. na cząstki (mniejsze cząsteczki,
atomy, rodniki) zachodzący w podwyższonej temp.;
w przemyśle ważny jest rozkład termiczny alkanów
zawartych w ropie naft. (? kraking).
DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ STAŁA,
stosunek iloczynu stężeń jonów powstających podczas
dysocjacji elektrolitycznej do stężenia cząsteczek
niezdysocjowanych, pozostających w równowadze
chem. z jonami; stała w danej temp.; opisuje dysocja-
cję elektrolitów słabych.
DYSOCJACYJNE OBJAWY, med. grupa psycho-
gennych zaburzeń psych., będących poza świadomą
kontrolą chorego; pozostawiają niepamięć; są to za-
burzenia przytomności, zamroczenie, amnezja, osłu-
pienie.
DYSONANS [łac.], lit. rym niedokładny, w którym
współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej, ak-
centowanej samogłoski wersu.
DYSONANS [łac.], muz. współbrzmienie 2 lub więcej
dźwięków (d. harmoniczny) lub następstwo 2 dźwię-
ków (d. melodyczny), sprawiające wrażenie niezgod-
ności; przeciwieństwo konsonansu.
DYSONANS POZNAWCZY, psychol. stan wywołany
równoczesnym występowaniem w świadomości jednost-
ki sprzecznych treści poznawczych; powoduje przykre
napięcie emocjonalne, które skłania do czynności
mających na celu usunięcie powstałej niezgodności.
DYSOPERACJA [łac.], przeciwdziałanie, ekol. typ
związku międzygatunkowego (koakcji), w którym
partnerzy ponoszą straty w wyniku eliminowania
osobników lub ograniczania ich możliwości życiowych;
występuje gł. pomiędzy gat. o zbliżonych wymaga-
niach ekol. w wyniku konkurencji o pokarm, miejsca
gniazdowania i in.
DYSPALATALIZACJA [łac.], zatrata miękkości
spółgłosek, np. gwarowe łamę, zamiast łamię; także
zmiana przedniej artykulacji samogłoski na tylną, np.
w przegłosie: kwiat, z dawnego kwiet.
DYSPAREUNIA [gr.], med. zaburzenie polegające
na niezdolności do osiągania ? orgazmu i satysfakcji
seksualnej podczas stosunku płciowego ze stałym
partnerem; najczęstszą przyczyną d. jest nieakcepto-
wany seksualnie partner.
DYSPENSA [łac.], w Kościele katol. zwolnienie
wiernego (przez papieża, biskupa ordynariusza, prze-
łożonego zakonnego, proboszcza) od obowiązujących
przepisów prawa kościelnego.
DYSPEPSJA [łac. 5 gr.], med. ? niestrawność.
DYSPERGATORY [łac.], substancje ułatwiające
rozdrabnianie cząstek stałych do rozmiarów koloidal-
nych w celu wytworzenia układów ? dyspersyjnych
oraz zapobiegające łączeniu się cząstek koloidowych w
większe skupiska.
DYSPERSJA [łac.], statyst. miara zróżnicowania
elementów populacji statystycznej, ? odchylenie
standardowe.
DYSPERSJA FAL, zależność prędkości fazowej fal
harmonicznych od ich częst. (długości fali).
DYSPERSJA ORGANIZMÓW, rozprzestrzenia-
nie się, ekol. przemieszczanie się osobników doro-
słych, form młodocianych, nasion lub przetrwalników
w stosunku do obszaru zajętego przez populację.

DYSPERSJA ŚWIATŁA, rozszczepienie światła,
rozkład widmowy światła złożonego (np. białego) na
jednobarwne składowe w wyniku dyfrakcji, interferen-
cji lub załamania.
DYSPERSYJNY UKŁAD, układ rozproszony,
układ niejednorodny fizycznie, składający się z fazy
ciągłej, zw. fazą rozpraszającą lub dyspersyjną (np.
gaz, ciecz), i fazy rozproszonej, zw. też zdyspergowaną
(np. b. drobnych cząstek ciała stałego lub maleńkich
kropelek cieczy zawieszonych w ośr. ciągłym); do u.d.
należą m.in.: dym, mgła, układy koloidowe (np. mleko,
kleje, farby).
DYSPLAZJA [gr.], med. zaburzenie morfogenezy
wywołane nieprawidłową strukturą lub czynnością
komórek jednej tkanki, co powoduje nieprawidłową
jej organizację i różnicowanie.
DYSPOZYCJA MOCY, jednostka organiz. elektro-
energetyki koordynująca pracę części lub całego
systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę
połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów; w
Polsce — Krajowa Dyspozycja Mocy.
DYSPROPORCJONOWANIE, autoredoksyda-
cja, dysmutacja, reakcja chem. polegająca na jedno-
czesnym utlenianiu jednych cząsteczek (lub jonów) i
redukcji innych cząsteczek (jonów) tego samego
związku chem.; np. 2Cu+ = Cu2+ + Cu0 — jeden
jon miedzi(I) oddaje elektron, przechodząc na wyższy
stopień utlenienia (Cu+ – e = Cu2+), a drugi pobiera
elektron, zmniejszając stopień utlenienia i przecho-
dząc w obojętny atom miedzi (Cu+ + e = Cu0).
DYSPROZ [gr.], Dy, dysprosium, pierwiastek chem. o
liczbie atom. 66, względnej masie atom. 162,50, metal;
miękki; gęst. 8,55 g/cm3, temp. topn. 1412oC, temp.
wrz. 2562oC; aktywny chemicznie; stosowany m.in. w
technice jądr. (absorbuje neutrony), jako dodatek
stopowy; odkryty 1886 (P. Lecoq de Boisbaudran).
DYSSOMNIE [gr.], med. ilościowe lub jakościowe
zaburzenia snu; skracanie się lub wydłużanie czasu
snu, zaburzenia rytmu snu i czuwania; występują w
wielu chorobach psych., niektórych somatycznych,
rzadziej samodzielnie.
DYSTANS OSOBNICZY, biol. najmniejszy odstęp
tolerowany między 2 osobnikami tego samego gat.
zwierząt; przekroczenie d.o. wyzwala zachowanie
antagonistyczne, np. przy dystansie kryt. — wywołuje
agresję.
DYSTANS SPOŁECZNY, poczucie obcości w sto-
sunku do jednostek i (lub) grup społ. różniących się
miejscem w strukturze społ., religią, stylem życia,
wykształceniem itp.
DYSTANSE BIOLOGICZNE, oparte na dyspozy-
cjach dziedzicznych i specyficzne dla danego gat. od-
ległości między osobnikami jednego lub różnych gat.
zwierząt, określające rodzaj zachowań społ.; np. dys-
tans osobniczy, dystans kryt. zw. dystansem bezwzględ-
nej obrony, (przekroczenie wyzwala agresję), dystans
ucieczki (po przekroczeniu jego osobnik ucieka).
DYSTEN [gr.], cyjanit, minerał, odmiana polimor-
ficzna krzemianu glinu Al2[O|SiO4]; krystalizuje w
układzie trójskośnym; niebieski w różnych odcieniach,
rzadziej zielonawy, żółtawy lub bezbarwny, o szklistym
połysku; typowy minerał skał metamorficznych; sto-
sowany gł. do wyrobu materiałów ogniotrwałych i
kwasoodpornych, niekiedy w jubilerstwie.
DYSTONIA [gr.], med. zaburzenie ruchowe polega-
jące na nadmiernym, przedłużonym skurczu niektó-
rych mięśni, prowadzącym do nienaturalnego, przy-
musowego ustawienia głowy, tułowia lub kończyn.
DYSTORSJA [łac.], fiz. wada układu opt. przejawia-
jąca się niejednakowym powiększeniem (zmniejsze-
niem) różnych części obrazu.
DYSTROFIA [gr.], med. zaburzenie rozwojowe lub w
odżywianiu tkanki, narządu, układu, całego organiz-
mu; prowadzi do zmian zanikowych, zwyrodnienio-
wych lub przerostowych; d. niemowląt, głodowa,
mięśniowa.
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, przewlekła, uwarun-
kowana genetycznie zwyrodnieniowa choroba mięśni
(też serca); postępujące osłabienie i zanik mięśni, w
przypadku mięśni obręczy miednicznej i kończyn
trudności w chodzeniu, przykurcze; różne postacie
kliniczne.
DYSTROFIZM [gr.], humitrofizm, ekol. stan biol.
jeziora; duża zawartość związków humusowych, za-
kwaszenie wody, często niedobór tlenu i substancji
pokarmowych; uboga jakościowo fauna i flora; pro-
wadzi do zarastania jezior i powstawania torfowisk.
DYSTRYBUANTA [łac.], mat. funkcja F(x), okreś-
lona dla danej zmiennej losowej X, przyporządkowu-

jąca dowolnej liczbie rzeczywistej x prawdopodobień-
stwo P(X 4 x); d. w pełni charakteryzuje rozkład
prawdopodobieństwa zmiennej losowej X.
DYSTRYBUCJA [łac.], mat. uogólnienie pojęcia
funkcji eliminujące niemożność różniczkowania (roz-
szerzające możliwość różniczkowania na wszystkie
funkcje).
DYSTRYKT [łac.], niewielki obszar kraju wyznacza-
jący terytorialny zakres działania organu państw. lub
samorządowego; d. są zwykle tworzone w celach
sądowniczych, wykonywania administracji państw.
(np. w Polsce w okresie zaborów i okupacji niem.);
w niektórych państwach federalnych (np. USA,
Australia) nazwa terytorium należącego do federacji,
a nie do jednego z jej członów (stanów).
DYSTRYKT FEDERALNY CARACAS, Distrito
Federal de Caracas, jednostka adm. w pn. Wene-
zueli; pow. 433 km2, 2 mln mieszk. (2010); ośr. adm.
Caracas; zurbanizowany i gęsto zaludniony; rozwinięty
przemysł, m.in. spoż., włók., samoch., metalowy.
DYSTRYKT FEDERALNY MEKSYK, Distrito
Federal de México, jednostka adm. w środk. Meksy-
ku; ośr. adm. Meksyk; pow. 1,5 tys. km2; 8,6 mln
mieszk. (2010); obejmuje stolicę kraju i strefę pod-
miejską; obszar silnie zurbanizowany.
DYSTYCH [gr.], strofa dwuwierszowa; w poezji klas.
często o różnej strukturze wersów, np. d. elegijny
składający się z heksametru i pentametru.
DYSTYMIA [gr.], med. przewlekłe zaburzenie psych.,
nienasilone stany obniżonego nastroju i aktywności;
typowa w przebiegu padaczki.
DYSTYNKTYWNA CECHA, językozn. cecha odróż-
niająca głoski, częściej fonemy określonego języka; np.
nosowość, dźwięczność, akcent, iloczas.
DYSYDENCI [łac.], w państwach totalitarnych osoby
otwarcie wyrażające swój sprzeciw wobec działalności
władz i rzeczywistości politycznej.
DYSYMILACJA [łac.], językozn. zjawisko fonetyczne
polegające na wytworzeniu różnic (albo na powięk-
szeniu istniejących) między głoskami występującymi
wewnątrz wyrazu; np. gwarowe letki zamiast lekki.
DYSYMULACJA [łac.], świadome zatajenie przez
chorego objawów choroby lub kalectwa.
DYSYPACJA ENERGII, fiz.? rozpraszanie energii.
DYSYPATYWNY UKŁAD, układ fiz., w którym
energia uporządkowanego procesu zmniejsza się,
przechodząc w energię procesu nieuporządkowanego;
np. w mechanicznym u.d. całkowita energia mech.
(suma energii kinetycznej i potencjalnej) stale maleje,
przechodząc w inne postacie energii (np. w ciepło).
DYSZA [niem.], krótki kanał o zmieniającym się w
sposób ciągły przekroju, służący do zwiększenia
prędkości (a zatem i energii kinet.) płynu kosztem
spadku jego ciśn.; poddźwiękowa (zbieżna), nad-
dźwiękowa (zbieżno-rozbieżna) — d. Lavala; stoso-
wane m.in. w maszynach przepływowych, silnikach
odrzutowych, palnikach.
DYSZA POMIAROWA, metrol. ? zwężka pomia-
rowa.
DYSZKANT, dyskant [łac.], muz. górny głos w
utworach muz. (do końca XVI w.), także głos
chłopięcy o skali sopranu.
DYTYRAMB [gr.], w liryce starogr. hymn pochwalny
ku czci Dionizosa; utrzymany w patetycznym stylu, ze
skłonnością do hiperboli.
DYWAN, pers.-arab. dı̄wān, w krajach muzułm.
pierwotnie rejestr, później centr. urząd finans. i urzędy
administracji centr.; w osmańskiej Turcji — rada suł-
tańska; w Indiach Mogołów — min. finansów, w okre-
sie panowania bryt. — premier niezależnych państw.
DYWAN, pers.-arab. dı̄vān, lit. w literaturze muzułm.
Wschodu (arab., tur., pers.) zbiór lir. utworów jednego
poety; obejmuje kasydy, gazele, rubajjaty i in. wiersze.
DYWAN [tur. 5 pers.], włók. tkanina dekor. gładka
albo z? okrywą włókienną (d. wiązane, np. kobierce);
wełn. lub z włókien chem.; d. gładkie mogą być
wątkowe (z okrywą lub wyplatane — kilimy, sumaki,
gobeliny) oraz osnowowe (np. pluszowe, igłowe).
DYWANOKSZTAŁTNE, Orectolobiformes, rząd ?
rekinów; ciepłe wody oceanów; ponad 30 gat.; zwykle
średniej wielkości, wyjątek — rekin wielorybi, dł. do
18 m.
DYWERGENCJA [łac.], biol. proces rozszczepienia
linii ewolucyjnej, gdy w miejsce jednego gat. macierzys-
tego powstają dwa (lub więcej) gat. potomne (można
też mówić o d. poszczególnych cech czy organów).
DYWERGENCJA [łac.], rozbieżność, mat. skalar
określony w dowolnym punkcie pola wektorowego
~aa: div ~aa = qax/qx + qay/qy + qaz/qz, gdzie ax, ay, az —
składowe wektora.
DYWERSJA [łac.], w czasie wojny działanie z ukrycia
na terytorium nieprzyjaciela, mające na celu dezorga-
nizację systemu dowodzenia, podważenie siły i ob-
ronności atakowanego.
DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI, ekon. różni-
cowanie asortymentu produkcji przez przedsiębior-
stwa; strategia zmniejszania ryzyka prowadzenia dzia-
łalności gosp. oraz unikanie odpowiedzialności za
posiadanie dominującej i monopolistycznej pozycji
na rynku.
DYWETYNA [fr.], tkanina imitująca skórę zamszową
lub aksamit; prawa strona pokryta gęstym meszkiem,
osnowa zwykle bawełn., splot atłasowy wątkowy
(satynowy) lub skośny.
DYWIDENDA [łac.], dochód otrzymywany przez
akcjonariuszy z tytułu posiadania przez nich akcji.
DYWIZJA [fr. 5 łac.], związek taktyczny, złożony z
kilku pułków lub brygad (5–15 tys. żołnierzy), zwykle
w składzie korpusu lub armii; w Polsce od poł. XVII w.
DYWIZJA RUMSZY, 5. Syberyjska Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od I 1919

między Wołgą a Uralem i na Syberii; walki z Armią
Czerwoną; dca płk K. Rumsza; 1920 wcielona do WP
(Bryg. Syberyjska).
DYWIZJA SS GALICJA, niem. SS Schützen-
-Division Galizien, ukr. SS Striłećka Dywizija
Hałyczyna, w czasie II wojny świat. ukr. formacja
do walki na froncie wsch.; utw. IV 1943 przez Ukr.
Komitet Centr. w Krakowie; liczyła 16 tys. ludzi; dca
gen. F. Freytag; rozbita VII 1944 pod Brodami;
odtwarzana na Śląsku, od III 1945 pod zwierzchnością
Ukr. Komitetu Nar. (uznany przez Niemców) jako
1. Dyw. Ukr. Armii Nar. (gen. P. Szandruk); użyta do
walki w Styrii (Graz), poddała się Brytyjczykom.
DYWIZJA SS GALICJA, niem. 14. SS Schützen-
Division Galizien, jedna z 17 dyw. Waffen-SS (?
SS) zwerbowanych spośród ludności nieniem. podczas
II wojny światowej.
DYWIZJA STRZELCÓW POLSKICH, pol. for-
macja wojsk., utw. IV 1917 na Ukrainie; VII 1917 na
froncie galic.; dca gen. T. Bylewski; IX 1917 weszła w
skład I Korpusu Pol. w Rosji.
DYWIZJA ŻELIGOWSKIEGO, 4. Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od X
1918 na Kubaniu; walki z Armią Czerwoną i oddzia-
łami ukr. S. Petlury; dca gen. L. Żeligowski; 1919
wcielona do WP (10. dyw. piechoty).
DYWIZJON [łac.], pododdział, gł. w artylerii (2–6
baterii), w lotnictwie (2–3 eskadry), w marynarce
wojennej (3–5 okrętów), zwykle w składzie pułku lub
brygady.
DYWIZJONIZM [fr.5 łac.], szt. plast. podział plamy
barwnej przez rozbicie jej na małe punkty, które przy
patrzeniu na obraz z pewnej odległości dają wrażenie
jednolitej plamy; metoda twórcza impresjonistów i
neoimpresjonistów.
DYWIZJONY LOTNICTWA POLSKIEGO W
WIELKIEJ BRYTANII, podstawowe jednostki Pol.
Sił Powietrznych, formowane od VII 1940, w okresie
zagrożenia W. Brytanii niem. inwazją; udział w bitwie
o W. Brytanię, nalotach na Niemcy, transportach
broni do kraju.
DYZARTRIA [łac. 5 gr.], med. zaburzenie artykula-
cji mowy; skutek osłabienia mięśni języka, podniebie-
nia i gardła, niektórych schorzeń ośrodkowego układu
nerwowego.
DYZAŻIO, disaggio, ekon. wyrażony procentowo
lub kwotowo spadek kursu papieru wartościowego
poniżej jego wartości nominalnej, albo kursu walut
i dewiz poniżej ich rynkowego lub średniego kursu.
DYZENTERIA [łac. 5 gr.], med. ? czerwonka
bakteryjna.
DYZENTERIA OWIEC, zakaźna, zaraźliwa tylko w
obrębie stada, choroba nowo narodzonych jagniąt,
wywoływana przez bakterię Clostridium perfringes;
objawy: brak apetytu, biegunka, gorączka, zwierzę
stoi z wygiętym grzbietem; także bezobjawowe zejścia
śmiertelne.
DYZENTERIA ŚWIŃ, zakaźna, zaraźliwa choroba
świń, gł. w wieku 10–16 tygodni, wywoływana przez
krętka Serpulina; objawy: utrata apetytu, biegunka.
DYZUNICI [łac.], pol. prawosławni, którzy nie uznali
? unii brzeskiej 1596 (gł. na Białorusi i Ukrainie);
także Ormianie mieszkający w Polsce, którzy nie
przystąpili do unii z 1667.
DYŻEWSKI Marek, ur. 1946, teoretyk muzyki,
historyk sztuki, publicysta muz.; inicjator Dni Muzyki
Starych Mistrzów we Wrocławiu; tamże rektor Akad.
Muz.; audycje radiowe, spektakle audiowizualne.
DZAOUDZI, m. we wsch. części Majotty, fr. po-
siadłości w archip. Komorów, na O. Indyjskim, na
wyspie Dzaoudzi, połączonej groblą z wyspą Pamanzi;
15,3 tys. mieszk. (2007); port handl. (wywóz olejków
eterycznych, kopry, wanilii), rybacki i jachtowy; port
lotniczy.
DZAWCHAN, Dzawchan-gol, rz. w zach. Mongolii;
dł. 800 km, dorzecze 71,2 tys. km2; źródła w g.
Changaj, uchodzi do jez. Chjargas-nuur; wykorzysty-
wana do nawodnień.
DZBANECZNIK, Nepenthes, owadożerny, pnący się
półkrzew, jedyny rodzaj w rodzinie dzbanecznikowa-
tych (Nepenthaceae) z ok. 70 gat.; organy pułapkowe
— dzbankowate twory z wieczkiem, napełnione
płynem trawiennym; lasy równik. od Filipin po
Australię.
DZBANÓW, RÓWNINA ? Tran Ninh.
DZEDZU, Cheju,m. w Korei Pd., na wyspie Dzedzu-
do; ośr. adm. prow. Dzedzu; 401 tys. mieszk. (2010);
ośr. przem. (włók., spoż.), usługowy regionu sadowni-
czego i turyst.; port handl. i rybacki; port lotn.;
uniwersytet.
DZEDZU-DO, Cheju-do, wyspa w Korei Pd., u pd.
wybrzeża Płw. Koreańskiego; wraz z sąsiednimi,
skalistymi wysepkami stanowi prow. Dzedzu; 1825
km2, 532 tys. mieszk. (2010); górzysta (wys. do 1950
m); jaskinie lawowe; turystyka; uprawa jęczmienia,
bawełny, owoców cytrusowych, herbaty; rybołówstwo;
gł. m. Dzedzu.
DZIADOSZANIE, Dziadoszyce, Dziadosze, ple-
mię osiadłe we wczesnym średniowieczu na pn.-zach.
obszarach Dolnego Śląska.
DZIADOSZYCE ? Dziadoszanie.
DZIADY, u ludów słow. i bałtyckich (gł. na Białorusi i
Litwie) uroczystość ku czci zmarłych; były obchodzone
2 razy w roku (wiosna, jesień), sięgały tradycjami
czasów przedchrześcijańskich.
DZIAŁ WODNY, hydrol. linia oddzielająca obszary
odwadniane przez różne systemy rzeczne (lub ich
części), morza i oceany.
DZIAŁANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZASADA,
zasada akcji i reakcji, fiz. trzecia zasada dynamiki
Newtona; ? Newtona zasady dynamiki.
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masa 5–10 kg; od innych kolczatek różni się dłuższym
dziobem i rzadszymi kolcami; Nowa Gwinea.
PRAKOPYTNE, kondylartry, zool. kopalne, prymi-
tywne ssaki kopytne; różnej wielkości, wyglądem
przypominały prymitywne drapieżne; wszystko- lub
roślinożerne; pojawiły się w kredzie, wymarły w mio-
cenie; od nich wyprowadza się m.in. kopytne, mrów-
niki, walenie.
PRAKRYSZTAŁY, geol. kryształy występujące w
skałach magmowych (np. kryształy oliwinu w bazalcie,
plagioklazu w andezycie), krystalizujące wcześniej niż
ciasto skalne; rodzaj ? fenokryształów.
PRAKRYTI [sanskr.], filoz. ind. prasubstancja, na-
tura, podłoże, materialna podstawa rzeczywistości,
źródło aktywności; pierwiastek żeński; zwykle przeciw-
stawiona ? puruszy.
PRAKRYTY [sanskr.], ogólna nazwa średnioindo-
aryjskich języków lud. i lit., gł. w pn. i środk. Indiach
od poł. I tysiącl. p.n.e. do końca I tysiącl. n.e.;
najważniejsze p. lit.: ardhamagadhi, magadhi, maha-
rasztri, śauraseni; czasem do p. zalicza się również pali.
PRAKSEOLOGIA [gr.], metodol., naukozn. teoria
sprawnego działania, dziedzina badań nauk. dotyczą-
cych wszelkiego celowego działania ludzkiego, zwł.
racjonalności, skuteczności i efektywności jego metod;
jednym z twórców i czołowych przedstawicieli p. był T.
Kotarbiński.
PRAKSYTELES, Praxitélēs, IV w. p.n.e., rzeźbiarz
gr. z Aten; wybitny przedstawiciel szkoły attyckiej;
mistrz miękkiego modelunku i zmysłowego wdzięku;
wprowadził akt kobiecy; dzieła znane gł. z kopii rzym.
(Satyr odpoczywający, Afrodyta z Knidos).
PRAKTYKA [niem. 5 gr.], naukozn. dziedzina
świadomej i celowej aktywności ludzkiej polegającej
na przedmiotowej, zobiektywizowanej realizacji ja-
kiejś nauki, doktryny, koncepcji itp.; obejmuje także
rezultaty owej działalności i doświadczenia w niej
nabyte; czasem przeciwstawiana teorii jako dziedzinie
aktywności wyłącznie intelektualnej.
PRAKTYKABLE [niem. 5 fr.], przystawki, teatr
drewn. elementy konstrukcyjne (niewidoczne dla
publiczności) wspomagające dekoracje; służą np. do
podtrzymywania ścian, stawiania na nich czegoś lub
stawania na nich (np. jeśli aktor ma się pokazać w
oknie, umieszczonym dość wysoko, wchodzi po schod-
kach p. przystawianego od tyłu do ściany); także w sali
teatr., widowiskowej — składane, zapasowe siedzenie
bez oparcia, przymocowane od strony przejścia do
rzędu stałych foteli, zw. też dostawką, strapontenem.
PRAŁAT [łac.], w Kościele rzymskokatol. duchowny
mający zwyczajną jurysdykcję kośc., tzn. wynikającą z
urzędu lub funkcji (biskup, wikariusz generalny);
także tytuł honorowy duchownych.
PRAMBANAN, miejscowość w Indonezji, na Jawie,
w pobliżu Jogyakarty; wielki kompleks świątynny Lara
Jongrang (X w., restauracja XX w.); gł. świątynia
poświęcona Śiwie; w pobliżu świątynie buddyjskie
(VIII, IX w.).
PRAMIAZGA, bot. ? prokambium.
PRAMONOTEIZM [gr.], teoria w religioznawstwie
głosząca, że najbardziej pierwotną formą wierzeń rel.
był ? monoteizm, który później uległ degeneracji i
przekształcił się w różne kulty (animistyczne, politeis-
tyczne); twórcą teorii był W. Schmidt.
PRAMPOLINI Enrico, 1894–1956, wł. malarz, sce-
nograf, eseista; współdziałał z ruchem futuryst.,
następnie jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej
(Czarodziej szybkości); w Paryżu czł. Cercle et Carré
i Abstraction-Création.
PRANA [sanskr.], w hinduizmie tchnienie życiowe,
podstawowy pierwiastek przenikający człowieka, który
umożliwia mu życie i ruch.
PRANAGOZALĄŻKOWE, Progymnosprmophyta,
gromada kopalnych roślin o pokroju drzew iglastych;
pień wys. 10–20 m, zakończony pióropuszem liści;
uważa się, że p. dały początek roślinom nasiennym.
PRANDTAUER, Prandauer, Jakob, 1660–1726, ar-
chitekt austr.; wybitny reprezentant dojrzałego baroku;
opactwo Benedyktynów w Melk nad Dunajem.
PRANDTL [prantl] Ludwig, 1875–1953, fizyk niem.;
prof. politechn. w Hanowerze, zał. i dyr. inst. nauk.
aerodynamiki w Getyndze; prace z dziedziny aero- i
hydrodynamiki, teorii sprężystości i plastyczności,
wytrzymałości materiałów; podał analogię błonową;
twórca teorii warstwy przyściennej i teorii profilu
aerodynamicznego.
PRANDTLA LICZBA, Pr, liczba podobieństwa
termodynamicznego charakteryzująca zdolność płynu
do przewodzenia ciepła; równa stosunkowi współ-
czynnika lepkości kinematycznej płynu do współczyn-
nika wyrównywania temperatur.
PRANDTLA RURKA, mech. rodzaj rurki spiętrze-
niowej; składa się z 2 współosiowych rurek, z których
jedna mierzy ciśn. spiętrzenia, druga — przez otworki
w ściance bocznej — ciśn. statyczne; z różnicy tych
ciśn. (czyli ciśn. dynamicznego), korzystając z równa-
nia Bernoulliego, oblicza się prędkość przepływu.
PRANERCZE, śródnercze, ciało Wolffa, parzysty
narząd wydalniczy krągłoustych, ryb i płazów (u
wyższych kręgowców tylko u zarodka); jest drugą
formą rozwojową ? nerki; część p. służy do wyprowa-
dzania nasienia.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ekon. wpro-
wadzanie do obiegu pieniędzy pochodzących z nie-
legalnych źródeł w celu nadania im pozorów legal-
ności; np. odprowadzanie podatku od fikcyjnych
przychodów z restauracji.
PRANIE MÓZGU, ang. brainwashing, technika
zmierzająca do systematycznego osłabienia i niszcze-
nia dotychczasowych przekonań i nawyków jakiejś
osoby; może przybierać formy znęcania się psych. i

fiz., jak: fałszowanie informacji na temat osób bliskich
i stosunków społ., ograniczenie kontaktów z otocze-
niem, głodzenie czy wręcz grożenie śmiercią.
PRANTL Karl von (mł.), 1849–93, botanik niem.;
prof. uniw. we Wrocławiu i dyr. ogrodu bot. tamże;
współtwórca (z A. Englerem) wielotomowego dzieła
Die natürlichen Pflanzenfamilien.
PRAPAGÓREK, w religii staroż. Egiptu bóg-Stwór-
ca, który pod postacią p. wyłonił się z ? Nu (pra-
oceanu), zapoczątkowując dzieło stworzenia świata.
PRAPANTJI, Prapañcā, XIV w., indonez. poeta
dworski, historyk; autor poematu Nagarakretagama,
który jest doskonałym źródłem dla poznania legend,
historii, polit., kult. i społ. aspektów życia jawajskiego
królestwa Majapahit.
PRAPŁAZIEC, płazak, Lepidosiren paradoxa, ryba
dwudyszna; dł. do 1,2 m; skrzela słabo rozwinięte, 2
worki płucne; samiec opiekuje się ikrą; okres suszy
spędza zagrzebany w mule; muliste, zarośnięte zbior-
niki dorzecza Amazonki.
PRAPŁETWIEC, Protopterus, rodzaj ryb dwudysz-
nych; 4 gat.; dł. 0,3–2 m; rzeki tropik. Afryki; znaczenie
gosp. lokalne.
PRAPTAK, zool. ? archeopteryks.
PRASA [łac.], techn. maszyna do prasowania, czyli
wywierania nacisku (nie uderzania) przez element
roboczy (suwak) na obrabiany element; stosowana
m.in. do kucia i tłoczenia elementów metal., tłoczenia
przedmiotów z tworzyw sztucznych, wyciskania soków
i olejów, wytwarzania pastylek i tabletek; prymitywne
p. dźwigniowe, a następnie śrubowe, były stosowane
już w starożytności do wyciskania soku z owoców.
PRASA [łac.], ogół druków periodycznych, różniących
się częstotliwością ukazywania się, nakładem, inten-
cjami wydawcy, oczekiwaniami odbiorcy, zawierający
informacje, komentarze, oceny dotyczące wydarzeń
polit., społ., gosp., kult. itp.; w szerszym znaczeniu
także czasopiśmiennictwo specjalistyczne (nauk.,
zaw.); pierwsze gazety codzienne powstały w XVIII
w., w XIX w. agencje prasowe oraz p. komercyjna
(masowa, sensacyjna); w latach 20. XX w. pojawiły się
magazyny ilustrowane; pierwsze pol. pismo — „Mer-
kuriusz Polski Ordynaryjny” (1661); rozwój p. od zał.
„Kuriera Polskiego” (1729); po 1864 liczne tygodniki i
p. komercyjna; w okresie 20-lecia międzywojennego
rozwój; 1939–45 w kraju (p. tajna oraz tzw. p. gadzi-
nowa) i na emigracji; po 1945 krajowa p. podporząd-
kowana władzy i zmuszona do realizacji jej celów
polit.; od 1976 wydawnictwa tzw. drugiego obiegu; po
upadku systemu komunist. wolność wypowiedzi, nowe
tytuły informacyjno-polit. oraz p. sensacyjna, tabloidy,
pisma ilustrowane dla masowego czytelnika.
PRASA FILTRACYJNA, rodzaj filtru ciśnieniowego
o działaniu okresowym; zestaw dociśniętych do siebie,
ułożonych naprzemian obciągniętych tkaniną płyt i
pustych ram; do wnętrza ram doprowadza się pod ciśn.
zawiesinę; ciecz przesącza się i spływa na dół prasy, a
osad zbiera się na tkaninie i wypełnia wnętrze ram.
PRASA HYDRAULICZNA, prasa, w której nacisk
jest wywierany za pomocą suwaka połączonego z
tłokiem (lub nurnikiem) przesuwającym się w cylind-
rze pod wpływem ciśn. cieczy; ciśn. cieczy w cylindrze
wywołuje pompa (np. tłokowa) lub akumulator
hydrauliczny; p.h. skonstruował 1795 J. Bramah (przy
współudziale H. Maudslaya).
PRASA MECHANICZNA, prasa, w której nacisk jest
wywierany za pomocą suwaka o napędzie mech.; zależ-
nie od sposobu wprawiania w ruch suwaka p.m.: dźwig-
niowa, korbowa, kolanowa, śrubowa, mimośrodowa.
PRASKA PROWINCJA KULTUROWA, archeol.
prow. kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży
środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między
środk. i górną Łabą a środk. Dnieprem, istniejąca
V–VII w.; nazwa od czes. Pragi; podstawą gospodarki
było rolnictwo i hodowla bydła; osiedla otwarte,
pochówki ciałopalne, najczęściej popielnicowe; twór-
cami p.p.k. były społeczności słow., nazywane w
przekazach pisanych z VI–VII w. Sklawinami.
PRASKA SZKOŁA STRUKTURALISTYCZNA,
gł. kierunek badawczy ? strukturalizmu eur., kon-
centrujący się wokół ? Praskiego Koła Lingwistycz-
nego; rozwinęła koncepcję F. de Saussure’a o języku
jako systemie znaków, zajmowała się systemem leksy-
kalnym i stylistyką, stworzyła nową dziedzinę języko-
znawstwa, ? fonologię.
„PRASKA WIOSNA”, próba demokratyzacji ustroju
komunist. w Czechosłowacji 1968; na pocz. 1968 nowe
kierownictwo KPCz z A. Dubčekiem zapowiedziało
zerwanie z dziedzictwem stalinizmu; 5 IV program KC:
m.in. zniesienie cenzury, zezwolenie na działalność
małych firm pryw., uznanie prawa obywateli do
zgromadzeń i zrzeszania się; zapoczątkowany proces
reform przerwała VIII 1968 wojsk. interwencja państw
UkładuWarsz., w wyniku której zginęło ponad 80 osób.
PRASKIE KOŁO LINGWISTYCZNE, Cercle
Linguistique de Prague, stowarzyszenie językozn.,
zał. 1926 przez V. Mathesiusa, zalążek praskiej szkoły
strukturalistycznej; gł. przedstawiciele: B. Havránek,
R. Jacobson, S. Karcevski, N. Trubieckoj.
PRASKIE POKOJE: 30 V 1635, między ces.
Ferdynandem II a elektorem saskim Janem Jerzym I
w czasie wojny trzydziestoletniej; przyznał Saksonii
Łużyce jako lenno czes.; 23 VIII 1866, zakończył
wojnę austr.-prus.; pokonana Austria zrzekła się praw
do Szlezwiku-Holsztyna, zgodziła na rozwiązanie
Związku Niem. oraz zyski terytorialne Prus w środk.
i pn. Niemczech.
PRASKRZYPY, praskrzypowce, Hyeniales, rząd z
gromady skrzypowych, obejmujący wymarłe rośliny o
cechach pośrednich między ? skrzypami a ? papro-
ciami; żyły w dewonie.

PRASLIN [praslę
˙
], Praslin Island, wyspa w archip.

Seszeli, w grupie Mahé, na O. Indyjskim; pow. 39 km2,
ok. 5 tys. mieszk.; wys. do 370 m; wilgotny las równik.;
rezerwat (na Liście Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult.
UNESCO) z endemicznym gat. palm kokosowych
(Lodoicea maldivica); ośr. wypoczynkowe i kąpieliska;
lotnisko.
PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK, prajęzyk, z którego ok.
V–VI w. n.e. rozwinęły się języki słowiańskie.
PRASOWANIE, wywieranie nacisku za pomocą
prasy: a) tłoczenie objętościowe, podczas którego
następuje zmiana kształtu i grubości półwyrobu, b) wy-
ciskanie stemplem (na prasie kuźniczej), c) kształto-
wanie pod ciśn. przedmiotów z materiałów rozdrob-
nionych (proszków, trocin); p. to także wygładzanie
powierzchni (tkanin, skóry) przez nacisk gorącej
powierzchni żelazka lub specjalnej prasy.
PRASOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH,
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, gł. duro-
plastów; tworzywa termoplast. wprowadza się do
formy prasowniczej w postaci proszku lub granulatu;
przez prasowanie formuje się też, zwł. w przemyśle
samoch., wyroby otrzymywane z poliestrowych tło-
czyw arkuszowych; prasowanie tłoczne (stosowane już
w 1. poł. XX w.) i przetłoczne.
PRASOZNAWSTWO, medioznawstwo, nauka o
tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy
(mediów); w szerszym znaczeniu wiedza o komuniko-
waniu masowym.
PRASZKA, m. w woj. opol. (pow. oleski), nad Prosną;
7,9 tys. mieszk. (2013); zakłady sprzętu motoryzacyj-
nego, metal., maszyn., odzież., spoż.; węzeł drogowy;
muzeum; prawa miejskie 1392–1870 i od 1919.
PRATCHAWCE, zool. ? pazurnice.
PRATCHETT [präczet] Terry, (Terence Daniel
John), 1948–2015, pisarz ang.; bestselerowe powieści
fantasy i science fiction utrzymane w konwencji kome-
diowej; Kolor magii, Ciekawe czasy, Potworny regi-
ment.
PRATER, słynny park w Wiedniu, między Dunajem a
Kanałem Dunajskim; zał. w XV w. jako zwierzyniec
cesarski; popularny ośr. sport.-wypoczynkowy i roz-
rywkowy.
PRATO, m. w środk. Włoszech (region Toskania),
nad rz. Bisenzio (dopływ Arno); 187 tys. mieszk.
(2010); ośr. adm. prowincji Prato; duży ośr. przemysłu
włók.; ponadto przemysł metal., maszyn., miner.,
spoż.; węzeł drogowy; muzea; got. katedra (XIII, XV
w.), kościoły, zamek (XIII w.), pałace, m.in. Palazzo
Pretorio (przeł. XIII i XIV w.).
PRATOLINI Vasco, 1913–91, pisarz wł.; neorealista;
powieści z życia mieszkańców robotn. dzielnic Floren-
cji (Ulica ubogich kochanków, trylogia Una storia
italiana).
PRATT [prät] Edwin John, 1882–1964, poeta kanad.,
tworzący w języku ang.; prof. uniw. w Toronto;
romant. liryki i poematy epickie o morzu oraz walce
człowieka z żywiołem.
PRAU [malajskie], nazwa różnych typów malaj. i
indonez. łodzi wiosłowych i żaglowych; używane od
tysięcy lat w prawie niezmienionej postaci.
PRAU, Gunung Prau, czynny wulkan w Indonezji, w
środk. części Jawy, na południowy wschód od m.
Pekalongan; wys. 2565 m; wraz z wulkanami Sundoro i
Sumbing tworzy jeden masyw.
PRAVAZ [prawa

˙
:z] Charles Gabriel, 1791–1857, fr.

chirurg ortopeda; zał. i kier. Inst. Ortopedycznego w
Lyonie; nowe metody leczenia ortopedycznego; w
leczeniu tętniaków zastosował własny przyrząd —
prototyp dzisiejszej strzykawki.
PRAWA CZŁOWIEKA, zespół podstawowych, nie-
zbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących
człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry,
płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie nar. lub
społ., majątek, urodzenie, stan zdrowia i in.; nieod-
łącznie związane z naturą człowieka; uniwersalny
system ochrony p.cz. stworzyła ONZ; pierwszą próbą
ich określenia była Deklaracja praw człowieka z 1948;
jej rozwinięciem — Pakty praw człowieka z 1966;
istnieją też 3 systemy regionalne oprac. przez Radę
Europy (Europejska konwencja praw człowieka), OPA
i OJA.
PRAWA KARDYNALNE, określenie nadrzędnych i
niezmiennych zasad ustroju Rzeczypospolitej XVII–
XVIII w.; obejmowały m.in.: artykuły henrykowskie,
pacta conventa, zasadę wolnej elekcji, neminem
captivabimus nisi iure victum, liberum veto; na sejmie
1767–68 zagwarantowane przez Rosję.
PRAWA LOGICZNE, twierdzenia logiki, zdania
prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej inter-
pretacji występujących w nich stałych pozalog.; na ich
podstawie orzeka się wynikanie log. jednych zdań z
drugich.
PRAWA WŁASNOŚCI, ekon. określone prawem,
dopuszczalne społecznie pryw. i grupowe możliwości
korzystania z zasobów dóbr i usług; ustanowienie p.w.
ma na celu utrzymanie porządku społecznego, a ich
przestrzeganie powinno gwarantować państwo; także
kierunek nauk. (ang. property rights) badający p.w.; u
jego podstaw leży stwierdzenie, iż koszty transakcji są
minimalizowane, gdy p.w. są jasno określone, a właści-
ciele mają nieskrępowaną swobodę dysponowania
nimi.
PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI JED-
NOSTKI, zespół uregulowanych konstytucją i usta-
wami uprawnień obywatela określających jego udział
w wykonywaniu władzy państw. (m.in. prawo wybor-
cze, wolność zrzeszania się).
PRAWASZE, pravaši, chorw. ruch nar. od lat 60.
XIX w.; przywódca A. Starčević; celem odzyskanie
suwerenności państw.; największe wpływy w latach 80.

i na pocz. 90. XIX w.; 1894 program szerokiej
autonomii dla Chorwacji; od 1895 wewn. rozłamy.
PRAWDA, gr. etētymı́a, alé̄theia, łac. veritas, filoz.
według tzw. klas. definicji p. — zgodność, adekwat-
ność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy,
którego ten sąd dotyczy; pierwsze sformułowanie klas.
definicji p. pochodzi od Arystotelesa; prawda ontolo-
giczna — zgodność bytu z jego własną istotą; w klas.
filozofii ind. — zgodność myśli, mowy i czynu z
rzeczywistością; semantyczna definicja A. Tarskiego
— zdanie „p” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy
(jest tak, że) „p”; koherencyjna defincja p. — wewn.
spójność twierdzeń jakiejś teorii; pragmatystyczna
definicja p. — to, co poznawczo użyteczne i korzystne.
„PRAWDA”, tygodnik społ.-polit. i lit., wyd. 1881–1915
w Warszawie; zał. i red. (do 1902) A. Świętochowski;
jedno z czołowych czasopism pol. pozytywizmu.
„PRAWDA”, dziennik ros., wyd. od 1912 w Moskwie;
organ prasowy bolszewików (od 1918 KC), po
rozwiązaniu 1991 KPZR dziennik niezależny.
PRAWDA RUSKA, Russkaja prawda, Prawda
rośkaja, zbiór praw Rusi Kijowskiej; najstarsza
wersja, tzw. Krótka Prawda, pochodzi z XI w.;
późniejsze z XII w. (Obszerna Prawda) i XVII w.
(Skrócona Prawda).
PRAWDIŃSK, do 1946 Friedland, pol. Frydland,
m. w Rosji (obw. kaliningradzki), nad Łyną; 4,4 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., zakład asfaltobetonu;
miejsce znanej bitwy (? Frydland).
PRAWDOPODOBIEŃSTWA RACHUNEK, teo-
ria prawdopodobieństwa, probabilistyka, dział
matematyki zajmujący się badaniem modeli zjawisk
losowych (przypadkowych) oraz praw rządzących tymi
zjawiskami; jej obecny rozwój jest w znacznym stopniu
stymulowany problemami formułowanymi m.in. w
technice, biologii, fizyce i chemii, ekonomii, medycy-
nie, socjologii, psychologii.
PRAWDOPODOBIEŃSTWA ROZKŁAD, mat. ?
rozkład zmiennej losowej.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO, mat. liczbowe wyra-
żenie oceny możliwości zajścia jakiegoś zdarzenia
losowego; dla doświadczeń losowych o skończonej
liczbie jednakowo prawdopodobnych wyników —
wyraża się stosunkiem liczby wyników sprzyjających
danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych
wyników w danym doświadczeniu (klas. definicja p.);
ogólnie p. definiuje się aksjomatycznie (A. Kołmogo-
row, 1933).
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A POSTERIORI,
mat. prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarze-
nia, gdy nasza wiedza o tym zdarzeniu jest wzboga-
cona rezultatami eksperymentów i obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A PRIORI, mat.
prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarzenia
opisujące naszą wiedzę o tym zdarzeniu przed wyko-
naniem odpowiednich eksperymentów lub obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE,
mat. prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia
losowego A obliczone przy założeniu, że zaszło inne
zdarzenie B; zwykle oznaczane P(A|B).
PRAWDZIWEK, bot. ? borowik (szlachetny).

PRAWEJ DŁONI REGUŁA, fiz. reguła określająca
kierunek i zwrot siły elektromotorycznej (SEM) indu-
kowanej w przewodniku poruszającym się w stałym polu
magnet.: jeśli prawa dłoń z wyciągniętymi 4 palcami i
odchylonym kciukiem jest ustawiona nad przewodni-
kiem tak, że linie sił pola magnet. trafiają na wewn.
część dłoni, a kciuk wskazuje kierunek ruchu przewod-
nika, to pozostałe palce wskazują kierunek indukowanej
w przewodniku SEM (a więc i kierunek prądu elektr.).
PRAWICA, określenie powstałe we Francji w okresie
walki mieszczaństwa przeciwko absolutyzmowi (fr. Sta-
ny Generalne 1789), gdy przedstawiciele arystokracji,
szlachty, duchowieństwa zasiadali w parlamencie po
prawej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej
stronie króla; rozpowszechnione w XIX w. jako zbior-
cze określenie ugrupowań zachowawczych (konserwa-
tywnych), uznających za nadrzędne wartości poszano-
wanie dla tradycji, autorytetów, hierarchii społ., wstrze-
mięźliwość w dokonywaniu zmian w systemie społ.-
-gosp. i polit., sprzyjających gospodarce wolnorynkowej.
PRAWICA HEGLOWSKA, nurt heglizmu, zw.
także szkołą staroheglowską, interpretujący filozofię
religii G.W.F. Hegla w duchu ortodoksyjnego chrześ-
cijaństwa i broniący wniosków wynikających z jego
systemu (m.in.: G.A. Gabler, H.F.W. Hinrichs, J.K.F.
Rosenkranz).
PRAWIERÓWNIA, geol. ? peneplena.
PRAWO, system ogólnych i abstrakc. reguł zachowa-
nia (norm prawnych) związanych genet. i funkcjonal-
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krasowych, lecz o innej genezie — powstałych w
skałach, które nie ulegają krasowieniu.
PSEUDOLOGIA [gr.], kłamstwo patologiczne,
zespół Delbrucka, zaburzenie psych.; chorobliwa
skłonność do mijania się z prawdą, kłamania, lecz
bez intencji wprowadzenia rozmówcy w błąd; stanowi
rodzaj zaburzeń osobowości.
PSEUDOMORFOZA [gr.], kryształ fałszywy, twór
krystaliczny, którego zewnętrzna postać nie odpowia-
da budowie wewn. i składowi chem.; przyjmuje postać
pierwotnego minerału, którego miejsce zajął, a który
uległ przemianom chem. lub został wyługowany.
PSEUDONIM [gr.], przybrana lub nadana nazwa
(nazwisko lub imię zmyślone, anagram, kryptonim),
różniące się od nazwy prawnie przysługującej; używa-
ne m.in. przez artystów, dziennikarzy, działaczy kon-
spiracyjnych.
PSEUDONIMIA, pseudoepigrafia, stosowana w
starożytności metoda lit. polegająca na przypisywaniu
autorstwa danego dzieła jakiejś wybitnej postaci z
przeszłości.
PSEUDOPODIA [gr.], zool. ? nibynóżki.
PSEUDOSFERA [gr.], mat. powierzchnia obrotowa
utworzona przez obrót ? traktrysy dokoła jej asymp-
toty; na p. realizuje się (częściowo) płaska geometria
Łobaczewskiego.
PSEUDOSOLARYZACJA [gr.-łac.], fot. ? Sabat-
tiera zjawisko.
PSEUDOSYMETRIA [gr.], symetria fałszywa, wy-
stępowanie kryształów w postaciach pozorujących
wyższą symetrię niż rzeczywista symetria sieci prze-
strzennej tych kryształów; obserwowana gł. w przy-
padku ? kryształów bliźniaczych.
PSEUDOTSUGA, bot. ? daglezja.
PSG, Paris-Saint-Germain, fr. klub piłkarski; zał.
1970 w Paryżu; zdobywca Pucharu Zdobywców Pu-
charów (1996).
PSI GRZYB, potoczna nazwa różnych gat. grzybów
kapeluszowych, nierozpoznawalnych przez amatorów
grzybobrania lub ich zdaniem niejadalnych albo też o
małej wartości konsumpcyjnej.
PSIA GWIAZDA, astr. ? Syriusz.
PSIA TRAWKA, bot. ? bliźniczka.
PSIANKA, Solanum, roślina zielna lub krzew z ro-
dziny ? psiankowatych, z ponad 1500 gat. z obszarów
międzyzwrotnik., gł. z Ameryki Pd.; w Polsce np.
trująca p. słodkogórz (S. dulcamara), z liści —
surowiec leczn.; niektóre gat. doniczkowe i rabatowe.
PSIANKOWATE, Solanaceae, rodzina roślin ziel-
nych, krzewów i drzew z klasy dwuliściennych; strefa
tropik. i umiark.; 96 rodzajów z ponad 2,3 tys. gat.;
wiele gat. trujących (np. pokrzyk wilcza-jagoda, psian-
ka słodkogórz), niektóre leczn. (np. mandragora) lub
uprawne (np. ziemniak, pomidor, papryka, tytoń).
PSICHA

˙
RIS Ja

˙
nis, Iannis Psycharis, 1854–1929,

gr. pisarz i językoznawca; prof. École Nationale des
Langues Orientales Vivantes w Paryżu; inicjator i
realizator idei wprowadzenia do literatury gr. języka
lud.; prace językozn., szkice lit., powieści, nowele,
sztuki teatr., poezje.
PSIE POLE, dzielnica w pn.-wsch. części Wrocławia,
na pr. brzegu Odry i nad Widawą; funkcje gł. przem.
(elektromaszyn., drzewny, chem., spoż.) i mieszkanio-
we; Akad. Roln. (w Strachocinie); stocznia rzeczna;
tereny rekreacyjne; cmentarze (Osobowicki, Komu-
nalny); 1109 miejsce domniemanego zwycięstwa wojsk
Bolesława III Krzywoustego nad armią niem. króla
Henryka V.
PSIZĄB, erytronium, Erytronium, rodzaj bulwias-
tych roślin zielnych z rodziny ? liliowatych, z 12 gat.,
gł. z Ameryki Pn., a tylko jeden — E. dens-canis z pd.
Europy i Azji Mniejszej.
PSIZĄB PALCZASTY, Cynodon dactylon, kosmo-
polityczna trawa; tworzy murawy, roślina ruderalna i
chwast; w Ameryce Pn. jedna z gł. roślin pastwisko-
wych; odporna na suszę.
PSKOWSKIE, JEZIORO, ros. Psko

˙
wskoje o

˙
ziero,

est. Pihkva järv, jez. w Rosji, przy granicy z Estonią;
710 km2; tworzy jeden zbiornik wodny z jez. Pejpus;
do J.P. uchodzi rz. Wielika.
PSKÓW, Pskow, m. obw. w Rosji, nad rz. Wielika;
192 tys. mieszk. (2010); przemysł elektromaszyn.,
spoż., miner., lniarski, odzież.; rzemiosło artyst.; węzeł
komunik., port lotn.; szkoła wyższa; teatry, muzea;
1138–1348 pod władzą Nowogrodu Wielkiego, na-
stępnie stol. samodzielnej republiki; 1510 włączony do
państwa mosk.; pozostałości kremla (Krom, XIII w.) z
soborem Troickim (ob. z XVIII w.), monastyry,
sobory, cerkwie (XIV–XIX w.); domy kupców z XVII
w., budowle modernistyczne (koniec XIX w.).

PSL ? Polskie Stronnictwo Ludowe.
PSL „ODRODZENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Odrodzenie”.
PSL „PIAST” ? Polskie Stronnictwo Ludowe
„Piast”.
PSL–POROZUMIENIE LUDOWE ? Polskie
Stronnictwo Ludowe–Porozumienie Ludowe.
PSL „SOLIDARNOŚĆ” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Solidarność”.
PSL „WYZWOLENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Wyzwolenie”.
PSOE ? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotni-
cza.
PSOTA [pszo

˙
to] Irén, ur. 1929, aktorka węg.;

współpraca z teatrami na prowincji i w Budapeszcie,
gł. z Teatrem im. I. Madácha; wybitna odtwórczyni
tragicznych postaci kobiecych (Mela — Moralność
pani Dulskiej G. Zapolskiej, Katarzyna — Matka
Courage i jej dzieci B. Brechta, role tytułowe w Yermie
F. Garcı́i Lorki, Świętej Joannie G.B. Shawa); występy
w filmie, radiu i trelewizji.
PSOTNIK KOŁATEK, Liposcelis terricolis, chrzą-
szcz z rzędu gryzków; dł. 2 mm; spotykany gł. w
mieszkaniach, w starych książkach, meblach, również
pod korą drzew.
PSOWATE, Canidae, rodzina z rzędu drapieżnych
ssaków; 33 gat.; kończyny przednie 5-, tylne 4-
-palczaste (palec V szczątkowy); uzębienie tnąco-
-kruszące; węch b. dobry; wszystkie kontynenty, prócz
Antarktydy; np.: dingo, jenot, kojot, likaon, lisy,
otocjon, szakal, wilk i pies leśny.
PSTRA, PUSTYNIA, Painted Desert, obszar pół-
pustynny w USA (stan Arizona), na Wyż. Kolorado,
na pr. brzegu rz. Małe Kolorado (dopływ Kolorado);
rzeki okresowe; skąpe zbiorowiska trawiaste, rzadkie
zarośla niskich krzewów; Park Nar. Skamieniałego
Lasu; rezerwaty indiań. Navajo i Hopi.

PSTRĄGI, nazwa niektórych ryb z rodziny ?
łososiowatych; czyste, dobrze natlenione wody o
kamienistym dnie i wartkim prądzie; w Polsce p.
potokowy (Salmo trutta morpha fario), dł. ok. 40 cm
oraz aklimatyzowane: północnoamer. p. źródlany
(Salvelinus fontinalis) i p. tęczowy (Salmo gairdneri
irideus).
PSTROKOŃSKI Maciej, ok. 1553–1609, referen-
darz kor. 1599–1605, biskup przemyski od 1600,
podkanclerzy kor. od 1605, kanclerz w. kor. 1606–08,
biskup włocł. od 1608.
PSTROŚĆ TULIPANA, wirusowa choroba tulipa-
nów; zaburzenia w syntezie barwników antocyjano-
wych powodują smugowate odbarwienia płatków
okwiatu, oraz słabą, smugowatą ? chlorozę na
liściach.
PSTROWSKI Wincenty, 1904–48, górnik; czł. PPR;
1947 w liście otwartym wzywał do współzawodnictwa
pracy; propagandowy wzór przodownika pracy.
PSV, Philips SV, hol. klub piłkarski; zał. 1913 w
Eindhoven; klub fabryczny (zakłady Philips); zdobyw-
ca Pucharu Mistrzów (1988) i Pucharu UEFA (1978).
PSY GOŃCZE, łac. Canes Venatici, gwiazdozbiór
nieba pn.; w Polsce widoczny na wiosnę; najjaśniejsza
gwiazda Cor Caroli (Serce Karola); zawiera wiele
galaktyk oraz jeden z najdalszych znanych obiektów
we Wszechświecie — kwazar PC 1246 + 3406.
PSYCHE, Psyché̄, mit. gr. personifikacja duszy
ludzkiej; królewna, z powodu swej urody prześlado-
wana przez Afrodytę; ukochana Erosa; utratę i od-
zyskanie ukochanego uwiecznił Apulejusz w romansie
Metamorfozy, albo Złoty osioł.
PSYCHIATRIA [gr.], dział medycyny zajmujący się
rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką zaburzeń
psych. oraz badaniem warunków ich powstawania i
skutecznego im przeciwdziałania; zajmuje się też
rehabilitacją psych. chorych.
PSYCHICZNE CHOROBY, wszelkie zaburzenia
psych., które stanowią przedmiot zainteresowania
psychiatrii ze względu na potrzebę ich leczenia; psy-
chozy, nerwice, psychopatie, niedorozwój umysłowy.

PSYCHICZNE ZABURZENIA, wszelkie odstępstwa
od stanu zdrowia psych.; zakłócenia czynności organiz-
mu uniemożliwiające utrzymanie równowagi wewn. lub
zrównoważonej wymiany z otoczeniem w sferze psych.;
m.in. psychozy, nerwice, psychopatie, upośledzenie
umysłowe, uzależnienia, dewiacje seksualne, zaburzenia
osobowości, niektóre zaburzenia psychosomatyczne.
PSYCHIKA [gr.], w szerokim, współcz. rozumieniu
— całokształt procesów psych. i cech psych. istot
żywych, funkcja mózgu; przedmiot badania psycho-
logii; w węższym znaczeniu — specyficzna organizacja
procesów i cech psych., charakterystyczna dla danej
jednostki lub typowa dla pewnej grupy społecznej.
PSYCHOANALIZA [gr.], nauka o człowieku wyjaś-
niająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowoś-
ci, a także zjawisk kulturowych i społ. za pomocą
psychodynamicznej koncepcji świadomości i nieświa-
domości, teorii popędów, teorii nerwic, w tym lęku i
mechanizmów obronnych; w węższym znaczeniu
metoda diagnozowania i leczenia zaburzeń psych.,
której prekursorem był wiedeński lekarz psychiatra S.
Freud; w rozwoju p. można wyróżnić następujące
nurty: 1) klas., wiernie kontynuujący poglądy prekur-
sora — Freuda; 2) ? psychologię analityczną C.G.
Junga; 3) ? psychologię indywidualną A. Adlera;
4) ? psychoanalizę społeczną, zw. neopsychoanalizą,
rozwijaną m.in. przez K. Horney, E. Fromma i H.S.
Sullivana; 5) p. lingwistyczną J. Lacana.
PSYCHOANALIZA SPOŁECZNA, kierunek będą-
cy kontynuacją psychoanalizy, zrywający jednakże ze
skrajnym determinizmem biol. (seksualnym) S. Freu-
da, a w zamian podkreślający znaczenie czynników
społ. i kulturowych w kształtowaniu osobowości;
wyjaśnia procesy neurotyczne wpływem określonej
sytuacji społ.; gł. przedstawiciele: K. Horney, H.S.
Sullivan, E. Fromm.
PSYCHOCHIRURGIA [gr.], leczenie zaburzeń
psych. za pomocą zabiegów chirurgicznych; ob.
praktycznie zaniechana, wskazania wyjątkowo z po-
wodu nieodwracalnych zmian osobowości chorego.
PSYCHODELIC [saık3ude

˙
lık; ang.], muzyka psy-

chodeliczna, nurt w muzyce rockowej na przeł. lat 60.
i 70. XX w.; muzyka p. miała wywoływać u słuchaczy
stany podniecenia i euforii, analogiczne do stanów
narkotycznych; gł. przedstawiciele: Jefferson Air-
plane, Country Joe and the Fish, Vanilla Fudge, Iron
Butterfly, Flaming Lips.
PSYCHODRAMA [gr.], technika psychoterapii gru-
powej, wprowadzona przez J.L. Moreno, polegająca
na improwizowanym odgrywaniu udramatyzowanych
sytuacji i zdarzeń, w których ujawniają się postawy,
motywy oraz konflikty uczestniczących osób.
PSYCHODYSLEPTYCZNE ŚRODKI, środki
psychozomimetyczne, środki psychedeliczne,
środki psychomimetyczne, środki halucynogenne,
substancje wywołujące objawy psychotyczne (omamy,
iluzje, zaburzenia poczucia czasu, euforię) podobne
do występujących u chorych psychicznie.
PSYCHOFARMAKOTERAPIA [gr.], leczenie za-
burzeń psych. lekami psychotropowymi; leki neuro-
leptyczne, przeciwdepresyjne, anksjolityczne, nootro-
powe, też sole litu.
PSYCHOFIZJOLOGIA [gr.], psychologia fizjolo-
giczna, dział psychologii empirycznej zajmujący się
badaniem związków między zjawiskami psych. a pro-
cesami fizjologicznymi.
PSYCHOGENNE ZABURZENIA, grupa zaburzeń
psych., w których powstawaniu decydujący udział
miały czynniki natury psychol.; nerwice, zaburzenia
osobowości czy urazy psychiczne.
PSYCHOLAMARKIZM, koncepcja z dziedziny ?
ewolucjonizmu, odłam neolamarkizmu; sformułowana
pod koniec XIX w. przez amer. paleontologa, E.D.
Cope’a (rozwinął H. Driesch, A. Hyatt); przyjmuje
wpływ wewn., tzw. duchowych, czynników na powsta-
wanie przystosowań ewolucyjnych.
PSYCHOLINGWISTYKA [gr.-łac.], dział psycho-
logii zajmujący się analizą procesu przetwarzania
informacji językowych przez człowieka; termin uży-
wany od 1951; obejmuje zagadnienia odbioru, rozu-
mienia, interpretacji, a także wytwarzania i komuni-
kowania informacji językowych.
PSYCHOLOGIA [gr.], dyscyplina nauk. oraz dzie-
dzina działalności prakt. zajmująca się analizą po-
wstawania oraz przebiegu procesów psych., ich rolą w
regulacji stosunków człowieka z otaczającym go
światem, a także możliwościami kształtowania zacho-
wań ludzkich; jako samodzielna nauka empiryczna
wyodrębniła się w 2. poł. XIX w.
PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, postać ? psy-
choanalizy sformułowana przez C.G. Junga w pole-
mice z koncepcją S. Freuda; ujmuje libido jako
wszelką postać energii psych.; w strukturze psychiki
wyróżnia świadome ego, nieświadomość osobową
(jednostkową) oraz nieświadomość zbiorową wraz z
? archetypami.
PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA, jeden z gł. nur-
tów psychologii XX w., wywodzący się z psycho-
analizy; akcentuje wpływ czynników motywacyjnych i
popędowych na zachowanie się człowieka, rozwój
i funkcjonowanie jego osobowości.
PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA ? psycho-
fizjologia.
PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA, funkcjona-
lizm, kierunek w psychologii XIX/XX w. zapoczątko-
wany przez J.R. Angella, J. Deweya i in. przedstawi-
cieli tzw. szkoły chicagowskiej, akcentujący przystoso-
wawczą (adaptacyjną) funkcję procesów psych. i
osobowości człowieka.
PSYCHOLOGIA GŁĘBI, pierwotnie synonim psy-
choanalizy; każda teoria psychol. przypisująca nie-

świadomości szczególną rolę w kierowaniu zachowa-
niem człowieka.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, kierunek w
psychologii i psychoterapii kładący nacisk na zagad-
nienie zdrowia psych. oraz rozwoju osobowości
ujmowanego jako realizowanie potencjalnych możli-
wości jednostki (samorealizacja); postuluje zajmowa-
nie się człowiekiem jako całością, dostrzegając związki
między psychiką, ciałem i duchowością; zapoczątko-
wany w poł. XX w. przez A.H. Maslowa, R. Maya, C.
Rogersa.
PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA, koncepcja
opisu osobowości sformułowana przez A. Adlera;
uznaje poczucie mniejszej wartości (niższości) za
zasadniczy czynnik kształtujący osobowość, determi-
nujący zachowanie oraz prowadzący do dążeń kom-
pensacyjnych.
PSYCHOLOGIA INTROSPEKCYJNA, kierunek
w psychologii pocz. XX w. (O. Külpe i szkoła
würzburska), kładący nacisk na bezpośrednie i subiek-
tywne metody (tzw. introspekcyjne) badania zjawisk
świadomości.
PSYCHOLOGIA KLASYCZNA, wersja psychologii
świadomości (jako samodzielnej nauki przyr.) domi-
nująca w 2. poł. XIX w., będąca teorią faktów
doświadczenia wewn., ich opisem i klasyfikacją; p.k.
cechował atawizm i asocjacjonizm.
PSYCHOLOGIA KLINICZNA, dział psychologii
stosowanej zajmujący się badaniem, diagnozą i terapią
zaburzeń w życiu psych. człowieka oraz w jego
relacjach z otoczeniem.
PSYCHOLOGIA POSTACI, niem. Gestaltpsycho-
logie, ang. Gestalt psychology, kierunek w psycho-
logii XX w. głoszący, że życie psych. składa się ze
swoistych całości, zw. postaciami (niem. Gestalt),
będących prymarnymi danymi doświadczenia (zasada
prymatu całości nad częścią); gł. przedstawiciele: M.
Wertheimer, W. Köhler i K. Lewin.
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, nurt teoret. we
współcz. psychologii, akcentujący znaczenie procesów
poznawczych (odbioru i przetwarzania informacji)
oraz wytworzonych na ich podstawie wewn. struktur
(poznawczej reprezentacji świata) w regulacji zacho-
wania się człowieka.
PSYCHOLOGIA PRACY, psychologia przemysło-
wa, dział psychologii stosowanej zajmujący się prakt.
zastosowaniem wiedzy psychol. we wszystkich dzie-
dzinach pracy (przemyśle, handlu, komunikacji i in.);
gł. współcz. gałęzie p.p. to psychologia inżynieryjna i
psychologia organizacji.
PSYCHOLOGIA RELIGII, dyscyplina psychologii,
której przedmiotem jest badanie struktury, genezy i
funkcji przekonań oraz doświadczeń rel. (wiary),
dotyczących relacji człowieka do Boga (absolutu,
transcendencji).
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, dział psychologii
zajmujący się procesami, prawidłowościami i kierun-
kami rozwoju psychiki ludzkiej, zwł. poznawczego,
emocjonalnego i moralnego.
PSYCHOLOGIA SĄDOWA, dyscyplina psychologii
zajmująca się stanami psych. osób uczestniczących w
sytuacjach związanych z łamaniem prawa.
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, dział psychologii
zajmujący się badaniem zachowań człowieka w sytua-
cjach społ.; obejmuje m.in. problematykę interakcji
międzyosobowych, postaw, funkcjonowania małych
grup oraz tzw. zachowań zbiorowych.
PSYCHOLOGIA STOSOWANA, dyscyplina psy-
chologii zajmująca się zastosowaniem wyników badań
teoret. w różnych dziedzinach życia prakt.; w zależ-
ności od rodzaju badanej aktywności (od strony
funkcjonowania psychol. uczestników), możemy mó-
wić o psychologii wychowaczej, psychologii zdrowia,
psychologii inżynieryjnej itd.
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, dział psy-
chologii stosowanej zajmujący się problemami pra-
widłowości procesów nauczania i wychowania oraz
zastosowaniem tej wiedzy do rozwiązywania proble-
mów praktycznych.
PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT, zoopsychologia, na-
uka o? zachowaniu się zwierząt i ich psych. procesach,
stanowiąca gałąź psychologii, ściśle wiążąca się z
zoologią, etologią opisową i socjologią zwierząt.
PSYCHOLOGICZNE TEORIE PRAWA, teorie w
prawoznawstwie, rozpatrujące prawo jako zjawisko
psych., badane metodami psychol.; przedstawiciel L.
Petrażycki.
PSYCHOLOGIZM [gr.], filoz. stanowisko filoz. zwią-
zane z idealizmem subiektywnym, sprowadzające rze-
czywistość (lub tylko pewne jej dziedziny) do zjawisk
psych., np. przeżyć, treści świadomości, kompleksu
wrażeń podmiotu poznającego; m.in.: G. Berkeley, F.
Brentano, J.S. Mill, H. Spencer; stanowisko metodol. w
naukach społ., występujące gł. w 2. poł. XIX w., wg
którego przedmioty badań tych nauk można (lub
należy) wyjaśniać za pomocą metod, pojęć, praw i
teorii psychol.; w szerszym znaczeniu — pogląd
głoszący, że istotnym czynnikiem kształtowania rzeczy-
wistości społ. (np. wychowania) są procesy dokonujące
się na poziomie psychiki konkretnych jednostek.
PSYCHOLOGIZM [gr.], lit. określenie nurtu XX-
-wiecznej powieści, także nazwa wielu różnych orien-
tacji w badaniach lit. i krytyce lit. XX w., stawiających
na pierwszym miejscu zainteresowania indywidualny-
mi uwarunkowaniami twórcy lub postaci; związany z
narodzinami psychoanalizy sposób przedstawiania
postaci lit. polegał na określeniu jej w kategoriach
psychol., przy jednoczesnym osłabieniu uwarunkowań
socjol., kult., biologicznych.
PSYCHOLOGIZM [gr.], językozn. kierunek badaw-
czy nawiązujący do idei W. von Humboldta, rozwija-
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FAJUMSKIE PORTRETY, zw. też portretami
mumiowymi, egip. portrety sepulkralne z I–III w.,
malowane na deszczułkach lub płótnie, wykonywane w
Dolnym Egipcie; po raz pierwszy znalezione w oazie
Fajum (stąd nazwa).
FAJZI Mirhajdar, 1891–1928, pisarz tatar.; muz.
dramat oparty na formach lud., opowiadania i utwory
sceniczne dla dzieci.
FAKIH, faqı̄h, uczony muzułm., zaliczany do ?
alimów; specjalista w dziedzinie teorii prawa islamu
(? fikh).
FAKIH BIN SALIH, Faqı̄h Ibn S

˙
ālih

˙
, fr. Fkih-

-Ben-Salah, m. w środk. Maroku (region Tadila-
-Azilal), na pn. zachód od m. Bani Mallal; 93 tys.
mieszk. (2010); ośr. regionu roln.; inst. roln.; węzeł
drogowy.
FAKIR [arab.], muzułm. asceta wyrzekający się
własności w myśl idei, iż ubóstwo jest zasługą wobec
Allaha; pot. asceta (także hind. i dźinijski) słynący z
niezwykłych sposobów umartwiania ciała.
FAKO, najwyższy wierzchołek masywu wulk. Kame-
run, w Kamerunie, nad Zat. Gwinejską; wys. 4070 m.
FAKOLIT [gr.], geol. niewielka intruzja magmowa w
kształcie soczewki, rozdzielająca sfałdowane warstwy
skał starszych; występuje najczęściej na przegubach
antyklin.
FAKS [ang. 5 łac.], pot. nazwa ? telefaksu (usługi i
stosowanego w niej aparatu symilograficznego), a
także przesyłanego dokumentu.
FAKSYMILE [łac.], pieczęć wiernie odtwarzająca
odręczny podpis; także dokładna podobizna, kopia
rękopisu, rysunku lub druku, wykonana ręcznie,
metodą mech. lub fotoreprodukcyjną; dzięki elektro-
grafii upowszechnił się reprint.
FAKSYMILOGRAFIA [łac.-gr.], telekom. ? symilo-
grafia.
„FAKT”, ogólnopol. dziennik informacyjno-sensacyj-
ny, wyd. od 2003 w Warszawie; nakład ok. 610 tys. egz.
(2010).
FAKT SPOŁECZNY, socjol. w terminologii É. Dur-
kheima wszelki sposób działania, ustalony lub nie,
zdolny do wywierania na jednostkę przymusu, np.
prawo, religia, moda.
FAKTOMONTAŻ, lit. widowisko dram., składające
się ze swobodnego ciągu scen o charakterze reporta-
żowym, będących zapisem autentycznych wydarzeń.
FAKTORIA [łac.], placówka handl., położona w
obcym kraju, w posiadłościach zamor. lub na odleg-
łych bądź słabo zaludnionych terenach; f. niemieckiej
Hanzy były organizowane przez kupców hanzeatyc-
kich w miastach nienależących do Hanzy; w epoce
nowoż. — osady handl. kupców eur. zakładane na
obszarach zamor., stanowiły często pierwsze punkty
oparcia na obcym wybrzeżu i punkty wyjścia do
dalszych podbojów; w nowszych czasach — także
punkty handl. w odległych, słabo zaludnionych rejo-
nach państwa (np. w Kanadzie).
FAKTU LITERATURA ? literatura faktu.
FAKTURA [łac.], szt. plast. charakterystyczne cechy
powierzchni przedmiotu, np. obrazu, rzeźby; zależna
od tworzywa, techniki i indywidualnego stylu artysty.
FAKTURA [łac.], muz. sposób komponowania na
określony instrument, zespół, głos ludzki (f. orkies-
trowa, chóralna); także sposób koordynacji melodii i
harmonii w utworze muz. (f. homofoniczna, polifo-
niczna).
FAKTURA [łac.], ekon. dowód transakcji kupna–
sprzedaży, wystawiany odbiorcy przez dostawcę.
FAKULTET [niem. 5 łac.], naukozn. wydział w
szkole wyższej; we Francji i niektórych innych krajach
jednowydziałowa szkoła wyższa.
FALA DETONACYJNA, zjawisko jednoczesnego
występowania w materiale wybuchowym ? fali ude-
rzeniowej i wywołanej przez nią reakcji chem., z której
uwalniane ciepło wyrównuje straty energ. powstałe
podczas sprężania ośr.; po wyjściu z ładunku przecho-
dzi w falę uderzeniową w otaczającym ośrodku.
FALA MARTWA, rozkołys, wiatrowa fala mor.
powstała wskutek działania wiatru przed kilkoma lub

kilkunastoma godzinami; powstaje często w dużej
odległości od miejsca, do którego dotarła; jej kierunek
nie zależy od aktualnego kierunku wiatru.
FALA NOŚNA, telekom. przebieg wielkości fiz.,
którego co najmniej jeden z parametrów (np. ampli-
tuda, częst.) zmienia się w procesie ? modulacji
zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulujące-
go), będącego nośnikiem przekazywanej informacji.
FALA SPIĘTRZENIOWA ? fala uderzeniowa.
FALA STOJĄCA, fala powstała w wyniku interferen-
cji 2 fal o jednakowej częst., rozchodzących się w
przeciwnych kierunkach (np. fal bieżącej i odbitej).
FALA UDERZENIOWA, fala spiętrzeniowa, ob-
szar gwałtownego wzrostu ciśn., temp., gęst. i pręd-
kości ośr. ciągłego przemieszczający się z prędkością
większą niż prędkość rozchodzenia się dźwięku w tym
ośr.; powstaje przy wybuchach (b. silna przy eksplozji
jądr.), opływach naddźwiękowych, uderzeniu hydrau-
licznym, wyładowaniach atmosferycznych.
FALABELLA, argent. rasa miniaturowych koników;
powstała w wyniku krzyżowania kuców szetlandzkich z
małymi końmi pełnej krwi; wys. w kłębie do 87 cm
(najmniejsza klacz rasy f. miała wys. w kłębie 51 cm i
masę ciała ok. 14 kg).
FALANDYSZ Lech, 1942–2003, prawnik; prof. UW;
działacz Kom. Helsińskiego; sekr. stanu i zastępca
szefa Kancelarii Prez. RP.
FALANGA, gr. phálagx, w staroż. Grecji szyk bojowy
ciężkozbrojnej piechoty (hoplici); linia bojowa zwarta
(zwykle ośmiorzędowa), ustawiona równolegle do
frontu.
FALANGA [gr.], zrzeszenie spółdz. będące podsta-
wową komórką ustrojową socjalizmu wg koncepcji Ch.
Fouriera; zrzeszenie wytwórców i konsumentów (ok.
1600 osób), mieszkających w falansterze (osiedle
mieszkalne, z budynkami gosp. i usługowymi).
FALANGA ? Obóz Narodowo-Radykalny.
FALANGA HISZPAŃSKA, Falange Española,
hiszp. partia polit., zał. 1933 przez J.A. Primo de
Riverę; dążyła do utw. państwa korporacyjnego i
autorytarnego; 1937 podporządkowana gen. F. Franco
i połączona z karlistami; jedyna legalna partia frankis-
towskiej Hiszpanii; 1957 przekształcona w ruch polit.
(Ruch Nar., 1977 rozwiązany).
FALANGA LIBAŃSKA, Al-Kata\ib al-Lubnanijja,
libań. partia polit. zrzeszająca gł. chrześcijan maroni-
tów; zał. 1936 przez P. Dżumajjila jako organizacja
sport.-militarna, 1952 przekształcona w partię; repre-
zentuje interesy ludności chrześcijańskiej.
FALANRUK, Eupleres goudotii, ssak drapieżny z
rodziny ? łaszowatych; żywi się gł. bezkręgowcami;
wilgotne lasy Madagaskaru; gat. zagrożony.
FALARZ Nicefor Modesto, 1893–1984, działacz po-
lonijny w Brazylii; zał. i dyr. pierwszej pol. szkoły
średniej w Brazylii; deputowany do parlamentu stano-
wego w Paranie.
FALASZOWIE ? Felaszowie.
FALC [niem.] poligr. pasek papierowy lub płócienny
łączący okładkę książki z wyklejką, także zagięcie
zadrukowanego arkusza papieru przy ? złamywaniu
(falcowaniu).
FALCHAN KANGRI, ang. Broad Peak, szczyt w
Karakorum, w Indiach, w pn. części stanu Dżammu i
Kaszmir, zajętej przez Pakistan; wys. 8047 m; zdobyty
1957 przez austr. wyprawę.
FALCK Jeremiasz, ok. 1610–1677, miedziorytnik
gdań.; portrety, ilustracje, wzory złotnicze, reproduk-
cje obrazów.
FALCKENBERG [fa

˙
lknb1rk] Otto, 1873–1947,

niem. reżyser, dramatopisarz; współzał. (1901) kaba-
retu lit. Die elf Scharfrichter w Monachium; związany
z Kammerspiele w Monachium (od 1917 dyr.); wyst.
(do 1944) m.in. dramatów: A. Strindberga, W.
Szekspira (Sen nocy letniej, Hamlet, Otello), G.E.
Lessinga, F. Schillera, H. von Kleista, J.W. Goethego;
inscenizacje sztuk współcz., m.in. G. Kaisera, B.
Brechta, L. Pirandella; autor wielu sztuk teatr. (m.in.
Doktor Eisenbart); po II wojnie świat objęty zakazem
działalności; 1947 zrehabilitowany, a Kammerspiele
nazwano jego imieniem.
FALCÓN [falko

˙
n], stan w pn.-zach. Wenezueli, nad

M. Karaibskim; 24,8 tys. km2, 985 tys. mieszk. (2010);
stol. Coro; wydobycie ropy naft.; uprawa trzciny
cukrowej, pomidorów; hodowla owiec; rybołówstwo;
porty naft.: Amuay, Punta Cardón.
FALCONET [falkone

˙
] Étienne Maurice, 1716–91,

rzeźbiarz fr.; rzeźby dekor. i alegor.; 1766–78 działał w
Rosji (słynny Jeździec Miedziany — pomnik Piotra I w
Petersburgu).
FALCONI [falko

˙
ni] Giovanni Battista (Jan Chrzci-

ciel), ok. 1600–po 1658, sztukator wł.; ok. 1630–1658 w
Polsce; wczesnobarok. dekoracje stiukowe w wielu
kościołach w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, m.in.
Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, w kaplicy Oświęci-
mów przy kościele Franciszkanów w Krośnie.
FALCOWANIE, poligr. ? złamywanie.
FALE, fiz. zaburzenia pól fiz. (np. ośr. sprężystego,
pola elektromagnet.) rozchodzące się ze skończoną
prędkością i przenoszące energię; f. poprzeczne —
drgania prostop. do kierunku rozchodzenia się f., f.
podłużne — drgania w kierunku rozprzestrzeniania
się fali.
FALE AKUSTYCZNE, fiz. rodzaj ? fal sprężystych.
FALE DE BROGLIE’A, fale materii, fale repre-
zentujące cząstki w ujęciu mechaniki kwantowej; ruch
każdej cząstki ma cechy fal., przy czym długość fali
l cząstki swobodnej o pędzie p i energii E wynosi l =
= h/p (h — stała Plancka), częst. zaś n = E/h.
FALE ELEKTROMAGNETYCZNE, rozchodzące
się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnet.;
źródłem f.e. są ładunki elektr. poruszające się z przy-

spieszeniem względem inercjalnego układu odniesie-
nia i zmienne prądy elektr.; zakres długości fal od ok.
10–14 m do tysięcy km (widmo f.e. obejmuje: promie-
niowanie g, promieniowanie rentgenowskie, nadfiole-
towe, światło widzialne, promieniowanie podczerwo-
ne, mikrofale, fale radiowe).
FALE GRAWITACYJNE, rozchodzące się w prze-
strzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane
niejednostajnym ruchem mas; istnienie f.g. wynika z
ogólnej teorii względności.
FALE MAGNETOAKUSTYCZNE, dźwięk mag-
netyczny, podłużne fale (podłużne drgania zjonizo-
wanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu
magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku
tego pola.
FALE MARTENOTA, instrument muz., elektrofon;
skonstruowane 1928 przez M. Martenota; używane gł.
przez kompozytorów fr. (O. Messiaen, G. Auric).
FALE MECHANICZNE, rozchodzące się w ośr.
materialnym zaburzenia różnych wielkości mech. (np.
gęst., naprężeń, ciśn.) wywołane lokalnymi przesunię-
ciami cząstek ośr. względem ich średnich położeń
równowagi; w wyniku oddziaływania sąsiednich czą-
stek odkształcenia mech. przenoszą się wzdłuż ośrod-
ka na duże odległości bez przepływu materii.
FALE MORSKIE, hydrol. fale tworzące się na
powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
powstają wskutek oddziaływania wiatru (fale wiatro-
we), zmian ciśn. atmosf. (fale baryczne, sejsze),
przyciągania Księżyca i Słońca (fale pływowe, pływy),
trzęsień dna mor. i wybuchów podwodnych wulkanów
(tsunami), ruchu obiektów w wodzie (fale okrętowe).
FALE POWIERZCHNIOWE, fale sprężyste roz-
chodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośr.
sprężyste; rozróżnia się fale, w których cząstki
przemieszczają się w płaszczyźnie prostop. do po-
wierzchni granicznej (f.p. poprzeczne) i fale, których
cząstki przemieszczają się równolegle do tej powierzch-
ni (f.p. podłużne); przykładem f.p. są ? fale morskie.
FALE RADIOWE, promieniowanie elektromagnet.
o dł. 10–4–105 m (częst. 3 � 1012–3 � 103 Hz); długie (1–
100 km), średnie (100–1000 m), krótkie (10–100 m),
ultrakrótkie (1–10 m) i mikrofale (10–4–1 m); źródłem
f.r. są nadajniki radiowe i ? radioźródła; stosowane w
radiokomunikacji, grzejnictwie, medycynie.
FALE SEJSMICZNE ? sejsmiczne fale.
FALE SPRĘŻYSTE, fale mech., które rozchodzą się
w ośr. sprężystym w wyniku działania sił związanych z
odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem)
i postaci (ścinaniem) elementów ośr.; najprostszym
przykładem są fale akust. (fale dźwiękowe), dlatego
f.s. nazywa się zazwyczaj falami akustycznymi.
FALENICA, część dzielnicy Wawer w Warszawie, na
pr. brzegu Wisły; funkcje mieszkaniowe; zakład auto-
matyki przem., składy i hurtownie; różnorodna drobna
wytwórczość.
FALENOPSIS, Falenopsis (Phalaenopsis), rodzaj
roślin z rodziny ? storczykowatych, z ok. 50 gat.
wiecznie zielonych, epifitycznych storczyków z Azji
Pd.-Wsch.; w uprawie na kwiat cięty w szklarniach lub
jako rośliny doniczkowe gł. mieszańce i liczne od-
miany o różnych barwach kwiatów.
FALENTY, w. w woj. mazow. (pow. pruszkowski,
gmina Raszyn); Inst. Melioracji i Użytków Zielonych
(w pałacu); centra szkoleniowe (Renault, ABB),
hurtownie i składy; pałac (XVIII/XIX w.).
FALEŃSKI Felicjan Medard, pseud. Felicjan, 1825–
1910, poeta, dramaturg, krytyk lit.; klasycyzująca
liryka krajobrazowa i refleksyjna, często o zabarwieniu
satyr. (Meandry); utwory dram., opowiadania fantast.,
szkice lit., przekłady.

FALERYSTYKA [łac. 5 gr.], nauka pomocnicza
historii zajmująca się odznaczeniami; gałąź heraldyki,
łącząca się z medalierstwem.
FALEZA [fr.], geol. ? klif.
FALIMIRZ Stefan, 1. poł. XVI w., botanik i lekarz;
autor pierwszego w języku pol. dzieła przyr.-lekar-
skiego (typu zielnika, czyli herbarza), wyd. 1534 w
Krakowie.
FALISKOWIE, Falisci, staroż. lud italski, blisko
spokrewniony z Latynami; zamieszkali na prawym
brzegu Tybru, 241 p.n.e. pokonani przez Rzym.
FALK Feliks, ur. 1941, reżyser i scenarzysta film.;
reprezentant tzw. kina niepokoju moralnego (Wodzi-
rej, Idol, Samowolka, Komornik); spektakle telew.,
sztuki teatr. (Tam i z powrotem) i słuchowiska.
FALK Johannes Daniel, Johannes von der Ostsee,
1768–1826, niem. pedagog, pisarz i filantrop; 1813 zał.
w Weimarze stow. pomocy ofiarom wojen napoleoń-
skich i pierwszy w Niemczech sierociniec; utwory
okolicznościowe, satyry, pieśni.
FALK [fo:lk] Peter, 1927–2011, amer. aktor film.; role
w dramatach obyczajowych (Kobieta pod presją),
komediach i serialu telew. Columbo.
FALK Rosella, właśc. R. Falzacappa, ur. 1926, wł.
aktorka, reżyser; współzał. (1954) zespołu teatr. Dei
Giovani, działającego przy Teatro Stabile w Rzymie,
1981–97 dyr. artyst. Teatro Eliseo w Rzymie; prace
reżyserskie (m.in. Maria Callas T. McNally’ego, także
rola tytułowa); role dram. (Stella — Tramwaj zwany
pożądaniem T. Williamsa, Natasza — Trzy siostry A.
Czechowa, Mirandolina C. Goldoniego) i film. (m.in.
Osiem i pół).
FALKBERGET [fa

˙
lkbärg3] Johan Petter, właśc. J.P.

Lillebakken, 1879–1967, pisarz norw.; samouk;
przedstawiciel tzw. literatury proletariackiej; powieści
o tematyce robotn., gł. górn.; poezje.
FALKENBERG Johannes, ok. 1365–ok. 1435, do-
minikanin, teolog, Sas; stronnik Krzyżaków; autor
paszkwilu na Polaków i króla pol., zarzucającego im
poganizm; paszkwil potępiono na soborze w Konstan-
cji 1418.
FALKENHAYN [fa

˙
lk3nhain] Erich von, 1861–1922,

generał niem.; podczas I wojny świat. 1914–VIII 1916
szef sztabu generalnego, autor planu ofensywy pod
Verdun i intensyfikacji wojny podmor.; 1916–17 dca
9. armii walczącej przeciw Rumunii.
FALKLANDY (MALWINY), terytorium zamorskie
Wielkiej Brytanii na archip. Falklandy, w pd.-zach.
części O. Atlantyckiego, na skraju szelfu kontynent.
Ameryki Pd., w odległości ok. 500 km na wschód od
brzegów Argentyny. Nazwa pełna polska: Wyspy
Falklandzkie; nazwy oryginalne: ang. Falkland Islands,
hiszp. Islas Malvinas. Powierzchnia: 12,2 tys. km2 (bez
wysp Georgia Pd. i Sandwich Pd.). Ludność: 2,8 tys.
(2013) oraz ponad 600 osób stanowiących personel
bazy wojskowej. Stolica: Port Stanley. Język urzędowy:
angielski. Jednostka monetarna: funt falklandzki
(FKP). Informacje. Obejmują Falkland Zach., Fal-
kland Wsch. i ok. 200 mniejszych wysp; pagórkowate i
górzyste; wys. do 705 m (Usborne); wybrzeża strome,
fiordowe; klimat podbiegunowy mor.; częste mgły;
silne wiatry; liczne strumienie i jeziora; tundra
subarkt., w tym wrzosowiska, łąki, torfowiska, bagni-
ska; w wodach przybrzeżnych bogata fauna (foki,
pingwiny); hodowla owiec, bydła i koni; rybołówstwo;
drobny przemysł rybny i tłuszczowy, produkcja odzieży
i galanterii wełn.; turystyka; transport wodny (żegluga
kabotażowa) i lotn.; gł. port mor. Port Stanley.
FALKOWSKA Jadwiga, pseud. Jaga i in., 1889–
1944, harcmistrzyni, nauczycielka; zał. żeńskich dru-
żyn skautowych w Galicji; od 1918 czł. Nacz. Rady
Harcerskiej; 1942–44 zca komendantki Wojsk. Służby
Kobiet AK; zginęła podczas powstania warszawskiego.
FALKOWSKI Hipolit, 1779–1821, generał; po 1794
w armii fr., 1808–11 w Legii Nadwiślańskiej; w armii
Królestwa Pol. dca brygady.
FALKOWSKI Jakub Zebedeusz, 1775–1848, peda-
gog, pijar; zał. (1817) i rektor (do 1831) Inst. Głucho-
niemych w Warszawie; czł. TPN w Warszawie i Tow.
Nauk. w Krakowie.
FALKOWSKI Juliusz, 1815–92, uczestnik powstania
listopadowego 1830–31, rewolucji węg. 1848–49 (ini-
cjator Legionu Pol.) i powstania badeńskiego 1849.
FALL Leo, 1873–1925, kompozytor austr.; przedsta-
wiciel operetki wiedeńskiej (Księżniczka dolara, Róża
Stambułu, Madame Pompadour); skrzypek i dyrygent.
FALL RIVER [fo:l rı

˙
w3r], m. w USA (stan Massa-

chusetts), nad O. Atlantyckim, w obszarze metropo-
litalnym Providence; 91 tys. mieszk. (2010); w XIX w.
ośr. przemysłu bawełn., ob. przemysł gł. odzież. i
chem.; port handlowy.
FALLA [fa

˙
ja] Manuel de, właśc. M. Marı́a de Falla

y Matheu, 1876–1946, kompozytor hiszp.; reprezen-
tant nar. stylu w muzyce hiszp.; balety (Czarodziejska
miłość), opery, utwory symf., fortepianowe, pieśni.

Fajumski portret: Chłopiec w złotym wianku, II w. —
Muzeum Sztuk Plastycznych im. A. Puszkina, Moskwa

G.B. Falconi: fragment dekoracji stiukowej sklepienia
w kościele Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, ok. 1633

Przybliżony obraz sił pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej wypromieniowanej przez dipol
drgający; a), b), c), d) — cztery kolejne stadia
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FALLACI [falla
˙
czi] Oriana, 1930–2006, wł. dzienni-

karka i pisarka; artykuły, korespondencje wojenne i
wywiady w prasie; List do nie narodzonego dziecka,
Inszallach, Wściekłość i duma.
FALLADA Hans, właśc. Rudolf Ditzen, 1893–1947,
pisarz niem.; w powieściach kryt. obraz stosunków
społ.-polit. w Niemczech po I wojnie świat. (I cóż
dalej, szary człowieku?), także w okresie nazizmu
(Każdy umiera w samotności).
FÄLLDIN [feldi

˙
:n] Thorbjörn, ur. 1926, polityk

szwedz.; 1971–85 przewodn. Partii Centrum; 1976–78
i 1979–82 premier.
FALLICZNE KULTY, religiozn. ? kulty płodności.
FALLIÈRES [falje

˙
:r] Armand Clément, 1841–1931,

polityk fr.; republikanin, 1882–92 wielokrotnie min.
różnych resortów; 1899–1906 przewodn. Senatu;
1906–13 prez. Francji.
FALLOPPIO, Fallopia, Gabriele (Gabriello), 1523–
62, anatom wł.; prof. uniw. w Padwie; prace dotyczące
budowy oka, ucha, układu nerwowego i narządów
rozrodczych oraz chorób skórnych.
FALLUDŻA, AL-, Al-Fallūja, m. w środk. Iraku
(muhafaza Al-Anbar), nad Eufratem; 318 tys. mieszk.
(2010). ośr. handl.-usługowy regionu nawadnianych
upraw: sezamu, palmy daktylowej, prosa i kukurydzy;
lokalny węzeł drogowy.
FALOCHRON, bud. budowla wodna osłaniająca
przybrzeżny obszar wodny i brzeg akwenu (najczęściej
morza) przed działaniem fali; f. portowe (zewn. —
oddzielające akwen portowy od morza, wewn., zw.
ostrogami portowymi — dzielące ten akwen na
mniejsze), brzegowe, stanowiące umocnienie brzegu
akwenu, oraz f. kierujące, chroniące ujścia rzek przed
falą i zapiaszczaniem.
FALOMIERZ, miernik do pomiaru długości lub
częst. fali elektromagnet.; zawiera obwód drgań
dostrajany do mierzonej częst. (f. rezonansowy) lub
generator drgań dostrajany do harmonicznych częst.
(f. interferencyjny); zakres pomiarowy zwykle 104–4 �
� 1010 Hz.
FALOWARKA,maszyna dziewiarska do wytwarzania
dzianin o splocie rządkowym; w f. płaskich wytwarza
się gotowe wyroby dziewiarskie (swetry, sukienki,
bluzki), co eliminuje operację krojenia dzianiny i
zmniejsza zużycie surowca; dawniej w f. okrągłych
wytwarzano dzianiny metrażowe.
FALOWNIK, urządzenie do przetwarzania prądu
stałego na prąd przemienny jedno- lub wielofazowy o
dowolnej częst.; stosowany m.in. w układach napędo-
wych silników indukcyjnych.
FALOWÓD, kanał w postaci np. rury metal. lub pręta
dielektr. do prowadzenia w przestrzeni fal elektro-
magnet. wzdłuż określonej drogi; stosowany w tele-
komunikacji, radiolokacji, technice mikrofalowej.
FALOWÓD AKUSTYCZNY, kanał, wewnątrz któ-
rego rozprzestrzenia się fala sprężysta (akust.), o
innym niż otaczający ośr. współczynniku załamania fal
akust. (np. pręt, rura, warstwa wody w toni mor. lub
powietrza w atmosferze różniąca się właściwościami
od warstw otaczających).
FALOWÓD OPTYCZNY, fiz. ? światłowód.
FALOWY ORNAMENT, ornament ciągły, składają-
cy się z wielu rytmicznie powtarzanych motywów
przypominających grzbiety fal; stosowany gł. w archi-
tekturze — jeden z najczęściej spotykanych w staroż.
dekoracji gr. i rzym. oraz renes. i klasycystycznej.
FALSET [wł.], fistuła, głos męski wydobywany z
silnie napiętych strun głosowych; brzmi w skali głosów
żeńskich; stosowany częściej w XVI w., także w
jodłowaniu.
FALSKI Marian, 1881–1974, pedagog, działacz
oświat.; 1919–39 kier. ośr. badań statyst. przy Min.
Wyznań Rel. i Oświecenia Publ.; prof. PAN; specja-
lista w zakresie ustroju i organizacji szkolnictwa; autor
elementarza.
FALSTER [fa

˙
lsto], wyspa w Danii, na południe od

Zelandii; 514 km2, 44 tys. mieszk. (2008); uprawa
buraków cukrowych, zbóż, tytoniu; hodowla bydła;
przemysł spoż.; rybołówstwo; mosty na Zelandię i
Lolland; gł. m. Nykøbing.
FALSYFIKAT [łac.], dzieło sztuki powstałe wskutek
świadomego naśladowania wytworu określonego au-
tora lub okresu; wykonanie f. jest często powodowane
chęcią zysku ze sprzedaży go jako autentyku; pojęcie
„falsyfikat” nie obejmuje kopii dzieła sztuki.
FALTER Alfred, 1880–1954, działacz gosp.; współ-
właściciel i prezes Związku Kopalń Górnośląskich
„Robur” 1931–39; czł. władz Lewiatana, przedstawi-
ciel wielkiego kapitału górnośląskiego.
FALUN [fa

˙
:lün], m. w środk. Szwecji, w pobliżu jez.

Runn; ośr. adm. hrab. Dalarna; 37 tys. mieszk. (2010);
ośr. handl.; przemysł maszyn., chem.; stary ośr.
górnictwa miedzi (obecnie złoża nieeksploatowane —
krajobraz wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i
Przyr. UNESCO); przemysł maszyn., chem., meta-
lurg., drzewny, papiern.; muzeum; ratusz (XVII w.),
kościół (XVIII w.).

FALUN GONG, Falun Dafa, ruch społ.-rel. zapo-
czątkowany w Chinach 1992; praktykowanie ćwiczeń
medytacji w ruchu (? taijiquan, ? qigong), respek-
towanie zasad prawdy, życzliwości i tolerancji; pod-
kreśla wpływ ćwiczeń na polepszenie stanu zdrowia
fiz. i psych. oraz na kondycję moralną; brak ustalonej
doktryny, struktury członkostwa, praktyk rel.; symbol:
lewoskrętna swastyka otoczona 4 symbolami yin–yang;
ok. 70 mln zwolenników; 1999 władze Chin rozpoczęły
masowe prześladowania członków ruchu.
FAŁ [hol.], żegl. lina do podnoszenia żagli, ruchomych
części omasztowania (np. gafla) i wyposażenia kadłu-
ba jachtu (np. miecza, płetwy sterowej).
FAŁAT Antoni, ur. 1942, malarz; w twórczości
dominują dzieła inspirowane starymi fotografiami,
wyrażające (często w sposób groteskowy) treści egzy-
stencjalne lub moralizatorskie.
FAŁAT Julian, 1853–1929, malarz; wybitny akwarelis-
ta; 1895–1910 dyr. SSP i rektor ASP w Krakowie;
sceny rodzajowe, myśliwskie (Polowanie w Nieświeżu,
Powrót z niedźwiedziem), pejzaże zimowe, portrety.
FAŁD [niem.], geol. struktura tektoniczna powstała w
wyniku wygięcia warstw skalnych bez przerywania ich
ciągłości; składa się z części wewn., czyli jądra, i części
zewn. — skrzydeł; np. antyklina, synklina.

FAŁDOWANIE, geol. powstawanie fałdów w skoru-
pie ziemskiej; zachodzi na dużą skalę zwł. w trakcie
orogenez.
FAŁDOWE GÓRY, geol. góry powstałe w wyniku
sfałdowania i wypiętrzenia mas skalnych; zbud. z
fałdów, niekiedy także z płaszczowin; np. Alpy,
Karpaty.
FAŁDOWE RUCHY, geol. przebiegające na znacz-
nych obszarach ruchy ? tektoniczne powodujące
powstawanie fałdów.
FAŁDZISTKA, lalemancja, Lallemantia, jedno-
roczna roślina oleista pochodzenia azjat., z rodziny
? jasnotowatych (wargowych) z ok. 5 gat.; f.
i b e r y j s k a (L. iberica) uprawiana dla nasion,
zawierających do 40% tłuszczu, który jest używany
gł. do produkcji farb i lakierów.
FAŁSZ [łac.], w logice dwuwartościowej: jedna z
dwóch wartości log. — przeciwieństwo prawdy.
FAŁSZERSTWO, przestępstwo polegające na prze-
rabianiu lub podrabianiu dokumentów, pieniędzy,
papierów wartościowych, dzieł sztuki itp.
FAŁSZYWE OSKARŻENIE, przestępstwo polega-
jące na umyślnym zgłoszeniu przeciwko innej osobie
nieprawdziwego zarzutu popełnienia przestępstwa,
wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego.
FAŁSZYWE ZEZNANIE, przestępstwo polegające
na złożeniu nieprawdziwego zeznania lub zatajeniu
prawdy w postępowaniu sądowym lub innym postę-
powaniu prowadzonym na podstawie ustawy.
FAMA Eugene F., ur. 1939, amer. ekonomista; prof.
na uniw. w Chicago; twórca definicji hipotezy rynku
efektywnego; 2013 Nagroda Nobla (wraz z L.P. Han-
senem i R.J. Shillerem) za empiryczną analizę cen
aktywów.
FAMAGUSTA, gr. Amochostos, tur. Mağusa,
Gazimağüsa, m. we wsch., tur. części Cypru, nad
M. Śródziemnym; ośr. adm. dystryktu Famagusta; 37
tys. mieszk. (2010); ośr. przem. (przetwórstwo owo-
ców, włók.) i turyst.; port handl. i rybacki; kąpielisko.
FAMILIA [łac.], w staroż. Rzymie ogół osób pod-
ległych władzy ojca rodziny (pater familias); żona,
dzieci, klienci, niewolnicy domowi.
FAMILIA, stronnictwo Czartoryskich i związanych z
nimi rodów magnackich, utw. w ostatnich latach
panowania Augusta II Mocnego; poparła elekcję
Stanisława Augusta Poniatowskiego; wysuwała pro-
gram reformy ustroju i gospodarki państwa, częściowo
zrealizowany 1764–66; 1772–90 w opozycji wobec
króla, współdziałała przy oprac. i uchwaleniu Konsty-
tucji 3 maja 1791.

FAMOTYDYNA, lek będący antagonistą receptorów
(? receptory) histaminowych H2; hamuje żołądkowe
wydzielanie kwasu solnego; stosowana w chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
FAN [ang.], zwolennik, entuzjasta, zwł. zespołów
muz., piosenkarzy.
FAN SI PAN, Phang Xi Pang, najwyższy szczyt
Wietnamu, w pn. części kraju, w g. Hoang Lien Son, w
pobliżu granicy z Chinami; wys. 3142 m; lasy, wyżej
zarośla bambusowe i różanecznikowe.
FAN ZHEN, Fan Czen, ok. 445–ok. 515, filozof
chiń.; gł. pracę (O zniszczalności duszy) poświęcił
krytyce buddyzmu, a zwł. jego koncepcji reinkarnacji.
FANALOKA, Fossa fossana (Fossa fossa), ssak dra-
pieżny z rodziny ? łaszowatych; dł. ciała do 45 cm,
ogona ok. 20 cm; futro cętkowane; wilgotne lasy
Madagaskaru; gat. zagrożony.
FANARIOCI, gr. mieszkańcy Fanaru, dzielnicy Kon-
stantynopola, gdzie po zdobyciu 1453 miasta przez
Turków skupili się ocaleni przedstawiciele gł. rodów
bizant.; ich przedstawiciele z czasem zdobyli znaczne
wpływy w imperium osmańskim; 1709 objęli trony
hospodarów Mołdawii i Wołoszczyzny.
FANATYZM [łac.], postawa przejawiająca się w ślepej
wierze w słuszność bezkrytycznie przyjętych poglądów
rel., polit., społ. oraz w skrajnej nietolerancji wobec wy-
znawców i zwolenników innych poglądów niż własne.
FANDANGO, hiszp. taniec lud. w tempie umiark.,
metrum trójdzielnym, wykonywany gł. przy wtórze
kastanietów i gitary.
FANFANI Amintore, 1908–99, polityk wł.; czł. władz
Demokracji Chrześc., od 1947 wielokrotnie min.
(1958–59, 1962, 1965 i 1966–68 spraw zagr.); 1954,
1958–59, 1960–63, 1982–83 i 1987 premier; 1968–73,
1976–82 i 1985–87 przewodn. senatu.
FANFARA [wł.], muz. melodia o charakterze sygnału;
krótki utwór muz. grany na instrumentach dętych
m.in. na rozpoczęcie uroczystości; także trąbka na-
turalna bez wentyli, zw. sygnałówką; w terminologii fr.
orkiestra składająca się z instrumentów dętych bla-
szanych i perkusji.
FANGEN Ronald August, 1895–1946, pisarz norw.;
w twórczości problematyka moralna i rel.; eseje,
dramaty.
FANGIO [fa

˙
nhio] Juan Manuel, 1911–95, argent.

kierowca wyścigowy; 5-krotnie mistrz świata w wy-
ścigach Formuły 1 (1951, 1954–57).
FANGORWojciech, ur. 1922, malarz i grafik; 1966–99
w USA; początkowo obrazy w duchu socrealist., później
m.in. przestrzenne kompozycje abstrakc.; plakaty.
FANGOWIE, Fan, Fang, Pahuin, Pangwe, grupa
ludów afryk. zamieszkujących Kamerun, Gwineę
Równik. i Gabon; ok. 3,3 mln; język fang z grupy
bantu; rolnicy.
FANO, m. we Włoszech (region Marche), nad M.
Adriatyckim; 68 tys. mieszk. (2010); przemysł metal.,
włók.; port rybacki; kąpielisko; rzym. mury i łuk Augu-
sta, rom.-got. katedra (XII–XIII w.), pałace, kościoły.
FANON Frantz, 1925–61, alg. lekarz psychiatra, pisarz,
ideolog dekolonizacji i publicysta; brał udział w alg.
wojnie wyzwoleńczej; prace dotyczące problemów
rasizmu i społ. przekształceń w państwach kolonial-
nych; Algieria zrzuca zasłonę, Wyklęty lud ziemi.
„FANTANA”, miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1938–39 w
Katowicach; red.: Z. Hierowski, W. Szewczyk, J.K.
Zaremba.
FANTASMAGORIA [gr.], fantast. obrazy będące
złudzeniem opt.; urojenie, przywidzenie, iluzja.
FANTASTYKA [gr.], niesamowite, często nadprzyro-
dzone zjawiska, będące wytworem fantazji w mitach,
folklorze, utworach plast. i fabularnych; typ twórczości
lit., w którym świat przedstawiony zapełniają zjawiska
o tym charakterze.
FANTASTYKA FILMOWA, typ twórczości film., w
której świat przedstawiony na ekranie wypełniają
zjawiska nadprzyrodzone, irracjonalne lub futurolo-
giczne; zależnie od udziału tych zjawisk wyróżnia się
filmy: ? science fiction (futurologia, postęp techn.),
? horror (porządek świata zostaje zakłócony przez
pierwiastek irracjonalny, wywołujący grozę), fantasy,
Nowej Przygody (świat pokazany na podobieństwo
baśni: dwa porządki, realny i nadrealny, koegzystują
ze sobą).
FANTASTYKA NAUKOWA ? science fiction.
FANTASY [fä

˙
nt3si; ang.], magiczno-awanturnicza

odmiana fantastyki, nawiązująca do mitów, legend i
baśni wspólnych wielu kręgom kulturowym.
FANTAZJA [gr.], muz. utwór instrumentalny o
swobodnej budowie, będący często wariacyjnym
oprac. kilku tematów, melodii.
FANTAZJA [gr.], psychol. zdolność do przetwarzania
i wzbogacania śladów uprzednich doświadczeń, two-
rzenia na ich podstawie wyobrażeń przedmiotów,
sytuacji, zdarzeń dotąd niewystępujących w doświad-
czeniu jednostki; twórcza wyobraźnia.
FANTIN-LATOUR [fãtę

˙
latu

˙
:r] Henri Théodore,

1836–1904, fr. malarz i grafik; realist. portrety, także
zbiorowe (W hołdzie Delacroix), martwe natury, kwiaty
i owoce.
FANTOM [fr. 5 gr.], med. obiekt zastępczy; np.
wykorzystywany do ćwiczeń anat. model narządu lub
zespołu narządów.
FANTOMAS, bohater sensacyjnej powieści zeszyto-
wej, wyd. 1911–14 przez fr. spółkę autorów M. Allaina
i P. Souvestre’a; przebiegły przestępca, obdarzony
niezwykłą siłą, zręcznością i umiejętnością zmiany
powierzchowności; spopularyzowany przez film (cykl
w reż. A. Hunebelle’a) i komiksy.
FANZA [chiń.], chiń. drewn. dom mieszkalny; okna
zazwyczaj na jednej ścianie; ogrzewane kam. ławy do
spania (kangi).

FAO ? Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
FAQ, ang. frequently asked questions, inform.
najczęściej zadawane pytania; dokument zawierający
pytania użytkowników z odpowiedziami; teksty takie
są dostępne w wielu witrynach WWW, w grupach
dyskusyjnych i in.
FARABI, AL-, Alfarabius, Alfarabi, właśc. Mu-
h
˙
ammad Ibn Muh

˙
ammad Ibn T. arh_an Abū Nas.r

al-Fārābı̄, ok. 870–950, arab. filozof, uczony, teoretyk
muzyki, lekarz; najwybitniejszy arystotelik arab. X w.,
znany ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa,
szczególnie do Organonu; jego prace stały się wzorem
dla późniejszych filozofów arab.; Państwo doskonałe,
Polityka.
FARABUNDO MARTÍ Agustı́n, 1893–1932, rewolu-
cjonista salwadorski; 1927–29 uczestnik antyamer.
powstania w Nikaragui; 1931 zał. KP Salwadoru;
1930–32 przywódca powstania chłopskiego; rozstrze-
lany.
FARAD, F, jednostka pojemności elektr. w układzie
SI; pojemność kondensatora, w którym między elek-
trodami występuje napięcie 1 V, gdy znajdują się
na nich różnoimienne ładunki o wartości 1 C; 1 F =
= 1 C : (1 V) = 1 m–2 � kg–1 � s4 � A2.
FARADAY [fä

˙
r3deı] Michael, 1791–1867, bryt. fizyk i

chemik; jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w.;
prac. Royal Institution, czł. Tow. Król. w Londynie;
odkrył zjawisko indukcji elektromagnet., paramagne-
tyzmu; sformułował prawa elektrolizy, odkrył tzw.
zjawisko F., benzen, skroplił większość znanych
wówczas gazów.
FARADAYA PRAWA ELEKTROLIZY, ilościowe
prawa dotyczące procesów elektrolizy; 1. p.F.: masa
substancji wydzielonej na elektrodzie lub przechodzą-
cej do roztworu podczas elektrolizy jest wprost
proporcjonalna do wielkości ładunku elektr., który
przepłynął przez elektrolit; 2. p.F.: masy różnych
substancji ulegających przemianom chem. na elektro-
dach wskutek przepływu takiego samego ładunku
elektr. są proporcjonalne do równoważników chem.
tych substancji.
FARADAYA PRAWO INDUKCJI ELEKTRO-
MAGNETYCZNEJ, siła elektromotoryczna indukcji
elektromagnet. powstająca w obwodzie elektr. wsku-
tek zmian strumienia indukcji magnet. jest propor-
cjonalna do szybkości zmian tego strumienia.
FARADAYA PUSZKA, fiz. ? klatka Faradaya
FARADAYA STAŁA, F, ładunek 1 mola elektronów;
wartość s.F. wynosi 9,6485309 � 104 C/mol; związek
s.F. z ładunkiem elementarnym e podaje zależność F
= NAe, gdzie NA — liczba Avogadra.
FARADAYA ZJAWISKO, fiz. skręcenie płaszczyzny
polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo, rozcho-
dzącego się w izotropowym, przezroczystym ośrodku
umieszczonym w silnym polu magnet. równoległym do
kierunku wiązki światła.
FARANDOLA, lud. prowansalski taniec korowodo-
wy, w tempie dość żywym, metrum 6/8, tańczony przy
wtórze fletu i bębenka baskijskiego.
FARAON [egip.], w staroż. Egipcie określenie król.
pałacu, od czasów Totmesa III (XV w. p.n.e.) także
osoby króla.
FARAONA PIES, rasa psów z grupy ? chartów typu
południowego; pochodzi prawdopodobnie z Malty;
wys. w kłębie ok. 60 cm; masa ciała 20–25 kg; uszy
stojące; wyglądem przypomina wyobrażenie egip.
boga Anubisa.
FARAS, staroż. Pachoras, dawniej miejscowość w
pn. Sudanie, od 1970 zalana wodami Jez. Nasera; od
VIII w. stol. biskupów chrześc. w pn. Nubii; 1961–64
wykopaliska pol. (K. Michałowski); odkryto m.in.
fragmenty świątyni Totmesa III, bazylikę wczesno-
chrześc. (VII w., wielokrotnie przebudowywana) z
ponad 120 dobrze zachowanymi freskami (część w
Muzeum Nar. w Warszawie), groby, stele, ponad 200
inskrypcji oraz listę biskupów Pachoras.

FARASAN, Jazā’ir Farasān, grupa wysp w pd.-zach.
Arabii Saudyjskiej, na południu M. Czerwonego;
nizinne i pustynne, otoczone rafami koralowymi; słabo
zaludnione; złoża ropy naft.; połów ryb.
FARAZDAK, AL-, Al-Farazdaq, właśc. Hammam
Ibn Ghalib, ok. 640–732 lub 733, poeta arab.; przed-
stawiciel poezji beduińskiej epoki Umajjadów; dywan
poezji satyr. i panegirycznych; kasydy opisujące przy-
rodę i życie osiadłych Arabów.
FARBIARSTWO, rzemiosło i dział przemysłu, zaj-
mujące się farbowaniem włókien; rzemiosło znane już
4 tys. lat p.n.e. w Chinach, Indiach i Egipcie.

M. Falski

J. Fałat

M. Faraday

Fałd w wapieniach dewonu; Ślichowica
(Góry Świętokrzyskie)

Fresk z Faras: Archanioł, 1. poł. X w. — Muzeum
Narodowe, Warszawa
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OSTRZYCKIE, JEZIORO, jez. na Pojezierzu Ka-
szubskim (woj. pomor.), na wys. ok. 159 m; pow. 309
ha, głęb. do 21 m; linia brzegowa dobrze rozwinięta;
połączone z jez.: Bukrzyno Duże i Bukrzyno Małe
oraz poprzez przepływającą Radunię z jez. Brodno
Wielkie; turystyka, sporty wodne.
OSTRZYHOM ? Esztergom.
OSTUDA, med. brązowe, o nieregularnym kształcie
przebarwienia skóry; występuje często u kobiet ciężar-
nych lub chorujących na wątrobę.
OSTUŻEW Aleksandr A., właśc. A. Pożarow, 1874–
1953, aktor ros.; jeden z najwybitniejszych tragików
Teatru Małego w Moskwie; role dram., m.in.: szekspi-
rowskie (Otello), Czacki — Mądremu biada A.
Gribojedowa, Uriel Akosta K. Gutzkowa.
OSTWALD Wilhelm Friedrich, 1853–1932, ojciec
Wolfganga, niem. chemik i filozof; prof. politechn. w
Rydze, uniw. w Lipsku; czł. Petersb. AN; twórca
chemii fiz.; prace dotyczące powinowactwa chem.,
równowagi chem. i dynamiki reakcji w roztworach,
katalizy; odkrył zależność stopnia dysocjacji elektroli-
tu od jego stężenia w rozpuszczalniku (tzw. prawo
rozcieńczeń O.); oprac. katalityczną metodę utlenia-
nia amoniaku do tlenku azotu; 1909 Nagroda Nobla.
OSTWALD Wolfgang, 1883–1943, syn Wilhelma
Friedricha, chemik niem.; prof. uniw. w Lipsku; pro-
wadził badania dotyczące koloidów, ultrafiltracji, flo-
tacji, elektroforezy; 1907 zał. pierwsze czasopismo
nauk. poświęcone koloidom.
OSTWALDA METODA, katalityczne utlenianie
amoniaku do tlenku azotu (będącego produktem
pośrednim w przem. metodzie otrzymywania kwasu
azotowego); mieszaninę amoniaku i powietrza ogrze-
wa się w temp. 800–900oC, katalizatorem jest platyna
(siatka ze stopu platyny z dodatkiem rodu); oprac.
1902 przez W.F. Ostwalda.
OSUCHY, w. w woj. lubel. (pow. biłgorajski, gmina
Łukowa), w pobliżu ujścia rz. Sopot do Tanwi; w nocy
z 24 na 25 VI 1944 nieudana próba przebicia się z
okrążenia niem. zgrupowania oddziałów AK i BCh
(dca E. Markiewicz, następnie K. Bartoszewski).
OSUN, Osun State, stan w pd.-zach. Nigerii; pow.
9,3 tys. km2; 3,8 mln mieszk. (2010); stol. Oshogbo;
inne m.: Ede, Iiesha; płaskowyż Joruba i nizina
nadmor.; uprawa kakaowca, palmy olejowej, kukury-
dzy, jamsu, prosa, manioku, bananów plantanów;
hodowla; przemysł spoż.; leśnictwo i rybołówstwo śród-
lądowe; złoża złota.
OSUTKA, med. ? wysypka.
OSUTKA SOSNY, groźna choroba sosen wywoły-
wana przez pasożytniczy grzyb Lophodermium pinas-
tri, z klasy ? workowców; objawy: na wiosnę brunat-
noczerwone igły osypują się.
OSUWISKO, geol. zsuwanie się mas skalnych,
zwietrzeliny lub osadów po stoku pod wpływem siły
ciężkości; także nazwa powstałej w wyniku tego
procesu formy terenu, obejmującej niszę osuwiskową,
rynnę osuwiskową i jęzor osuwiskowy; bezpośrednimi
przyczynami o. są zwykle: podcięcie stoku przez
erozję, nasycenie mas skalnych wodą opadową lub
roztopową, działalność człowieka, trzęsienie ziemi.
OSWOJENIE ZWIERZĄT, obłaskawienie, zool.
niedziedziczne, często czasowe wygaszenie u zwierząt
dzikich wrodzonej nieufności do człowieka i instynk-
towego odruchu ucieczki i obrony przed nim (?
dystanse biologiczne, ? uczenie się zwierząt).
OSY, Vespoidea, kosmopolityczna nadrodzina owa-
dów z rzędu błonkówek (grupy żądłówek); ok. 4000
gat.; należą tu: klecanki, osowate, kopułkowate;
odwłok samic zaopatrzony w żądło; np. osa pospolita
(Vespula vulgaris), osa dachowa (Vespula germanica)
— najczęściej u nas spotykane, osa leśna (Dolichoves-
pula sylvestris) oraz szerszeń.
OSZ, Oš, m. obw. w Kirgistanie, w Kotlinie Fergań-
skiej, w dolinie rz. Akbura (dorzecze Syr-darii); 240
tys. mieszk. (2010); ośr. handlu opium (w sąsiednich
krajach uprawa maku); przemysł jedwabn., spoż.
(winiarski), maszyn., metal., miner.; port lotn.; Inst.
Pedag.; ogród bot.; teatry; muzea; wzmiankowany od
IX w.; w średniowieczu ważny ośr. na szlaku handl. do
Chin i Indii.
OSZACKI Aleksander, 1883–1945, ojciec Jana, le-
karz internista; prof. UJ; czł. PAU; pionier gazoterapii
i leczenia penicyliną w Polsce; Choroby przemiany
materii i energii u człowieka.
OSZACKI Jan, 1915–82, syn Aleksandra, chirurg;
prof. Akad. Med. w Krakowie; czł. PAN; prace
dotyczące gł. patofizjologii schorzeń chirurgicznych.
OSZCZEP, sport sprzęt sport. używany do rozgrywa-
nia konkurencji lekkoatletycznej — rzutu oszczepem;
dla mężczyzn — dł. 260 cm, masa 800 g, dla kobiet —
dł. 220 cm, 600 g.
OSZCZERSTWO, przestępstwo polegające na świa-
domym podnoszeniu lub rozgłaszaniu nieprawdziwych
zarzutów o postępowaniu lub właściwości innej osoby
(osób) lub instytucji w celu poniżenia ich w opinii
publ. lub narażenia na utratę zaufania.
OSZCZĘDNOŚCI, ekon. część rozporządzalnych
dochodów ? gospodarstw domowych, pozostała po
dokonaniu zakupu dóbr i usług, ulokowana w instytu-
cjach bankowo-depozytowych lub w innym miejscu,
np. w domu; o. pełnią w gospodarce ważną rolę źródła
finansowania inwestycji.
OSZCZYPEK, oscypek, parzenica, twardy ser
podpuszczkowy, wyrabiany z mleka owczego w rejonie
Tatr; masę serową rozparzoną w gorącej wodzie
umieszcza się w drewn. formach; po nasoleniu o. pod-
daje się obwędzeniu.
OSZMIANA, Aszmia

˙
ny, m. na Białorusi (obw.

grodzieński), w pobliżu granicy z Litwą; 15,0 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., drzewny, lniarski;

węzeł drogowy; muzeum; prawa miejskie od 1. poł.
XVI w.; 4 IV 1831 antyros. wystąpienie mieszkanców
O. zakończone zajęciem miasta 16 IV przez wojsko
ros. i rzezią ludności; kościół parafialny (1900),
cerkiew (XIX w.), synagoga (XIX w.).
OŚ, techn. element maszyny lub mechanizmu umożli-
wiający względny ruch (względem o.) obrotowy lub
wahadłowy innych elementów osadzonych na o.; umo-
cowana w łożyskach; nie przenosi momentu obroto-
wego (w przeciwieństwie do wału).
OŚ BERLIN–RZYM, polit.-militarny sojusz Niemiec
(III Rzeszy) i Włoch w okresie rządów A. Hitlera i
B. Mussoliniego; zapoczątkowany porozumieniem o
współpracy podpisanym 25 X 1936 w Berlinie; wkrótce
zbliżenie z Japonią (oś Berlin–Rzym–Tokio) i umoc-
nienie współpracy kolejnymi traktatami (pakt antyko-
minternowski, pakt stalowy, pakt berliński).
OŚ LICZBOWA, mat. prosta wyobrażająca zbiór
liczb rzeczywistych; wyróżniony jest na niej punkt 0
(pocz. osi), dodatni zwrot i odcinek jednostkowy.
OŚ OBROTU ? oś symetrii.
OŚ OPTYCZNA, prosta łącząca środki krzywizny
powierzchni łamiących soczewki lub środek krzywizny
ze środkiem geom. zwierciadła.
OŚ OPTYCZNA KRYSZTAŁU, kierunek w ?
kryształach dwójłomnych, wzdłuż którego prędkość
rozchodzenia się obu promieni, na które zostaje
rozłożony promień padający, jest jednakowa.
OŚ SYMETRII, mat. prosta, względem której dana
figura geom. jest symetryczna; wszystkie punkty o.s. (i
tylko te) są punktami stałymi ? symetrii osiowej.
OŚ ŚWIATA, religiozn. ? Axis mundi.
OŚ ŚWIATA, astr. prosta przechodząca przez środek
sfery niebieskiej równolegle do osi Ziemi; punkty
przebicia sfery niebieskiej przez o.ś. są zw. biegunami
świata lub biegunami niebieskimi; wskutek ruchu
obrotowego Ziemi sfera niebieska obraca się wokół
o.ś., wykonując pełny obrót w ciągu doby gwiazdowej.
OŚ URBANISTYCZNA, urb. linia prosta stanowiąca
trzon kompozycji przestrzennej miasta lub jego części;
typowa dla architektury baroku i klasycyzmu.
OŚ ZIEMI, prosta, wokół której Ziemia dokonuje
jednego obrotu w ciągu doby gwiazdowej; punkty, w
których o.Z. przebija powierzchnię Ziemi są nazywane
biegunami geograficznymi.
OŚCI, szpilkowate kosteczki występujące między
mięśniami szkieletowymi ryb kostnoszkieletowych;
powstają przez skostnienie ścięgien; leżą luźno lub po-
łączone są więzadłami z kręgosłupem.
OŚCIEŻE, wewn. powierzchnia muru wokół otworu
(także zwanego o.) okiennego lub drzwiowego; nie-
kiedy stosowane jest ścięcie o. (? glif).
OŚCIEŻNICA, futryna, rama zamocowana w wewn.
otworze okiennym lub drzwiowym; służy do zawie-
szania skrzydeł drzwiowych lub okiennych.
OŚLICZKA, Asellus, słodkowodny skorupiak z rzędu
? równonogów; dł. do 15 mm; żywi się szczątkami
roślin; popularny obiekt doświadczeń biologicznych.
OŚMACZKA Todoś, 1895–1962, ukr. pisarz i tłu-
macz; poddawany represjom, od końca lat 40. na
emigracji; w twórczości elementy ukr. folkloru, fantas-
tyki i motywy twórczości T. Szewczenki, zbiory wierszy,
powieści.
OŚMIORNICE, Octopoda, rząd ? głowonogów;
otwór gębowy otoczony 8 ramionami (u niektórych do
10 m rozpiętości); zwykle mają gruczoł ? czernidłowy
(wytwarzający czarną wydzielinę); muszla uwsteczniona;
drapieżne; żywią się zwł. skorupiakami i rybami; gł.
przydenne; morza pełnosłone; niektóre jadalne.

OŚMIOŚCIAN, krystalograf. postać prosta; regular-
ny (oktaedr) i piramidalny.
OŚMIOŚCIAN FOREMNY, oktaedr, mat. bryła
będąca jednym z 5 ? wielościanów foremnych; ma 6
wierzchołków, 12 krawędzi i 8 ścian, będących trój-
kątami równobocznymi; można go otrzymać składając
podstawami 2 jednakowe czworokątne ostrosłupy
prawidłowe o wszystkich krawędziach równych.
OŚNIK, nóż z ostrzem prostym lub wygiętym, dwu-
chwytowy; używany do ręcznego korowania lub
strugania i wygładzania powierzchni elementów drew-
nianych.
OŚNO LUBUSKIE, m. w woj. lubus. (pow. słubicki),
nad Łęczą i jez. Reczynek; 3,9 tys. mieszk. (2013); ośr.
turyst.-krajoznawczy; drobne przetwórstwo rolno-
-spoż. i drzewne; stawy hodowlane; muzeum; prawa
miejskie od 1252; kościół (XIII–XIV w.), fragmenty
murów miejskich (XIV, XV w.), ratusz (XIX w.).
OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
(OBOP), placówka badawcza, zał. 1958 w Warszawie;
badania zasięgu i oddziaływania radia i telewizji;
sondaże opinii społ., badania postaw obywateli wobec
ważnych społecznie spraw; od 1998 w składzie grupy
badawczej Taylor Nelson Sofres (TNS OBOP).

OŚRODEK DOKUMENTACJI I STUDIÓW
SPOŁECZNYCH (ODiSS), stowarzyszenie utw.
1967 przez grupę działaczy katol. związanych z J.
Zabłockim; działalność wydawnicza, współtworzył
organizacje polit.-społ. (Pol. Związek Katol.-Społ.);
działał do 1990.
OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
(ODZ), instytucja zał. 1962 w Warszawie w celu
ewidencji i dokumentacji dóbr kultury w Polsce;
współdziała z Regionalnymi Ośr. Badań i Ochrony
Środowiska Kulturowego w 12 oddziałach tereno-
wych; wydaje: „Ochrona Zabytków”, „Spotkania z
Zabytkami”, „Muzealnictwo”; od 2002 — Krajowy
Ośr. Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ).
OŚRODEK KOSMICZNY J.F. KENNEDY’EGO,
ang. J.F. Kennedy Manned Space Flight Center,
gł. ośrodek kosm. NASA; położony na przyl. Canave-
ral (Floryda); od 1958 miejsce startu amer. statków
kosm., a od 1981 także wahadłowców.
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH, od 2006
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
centrum badawcze, działające w Warszawie od 1990,
finansowane z budżetu państwa; monitoruje (na
podstawie jawnych źródeł informacji) oraz analizuje
sytuację polit., ekon. i społ. w państwach Europy
Środk. i Europy Wsch., regionu bałk. oraz na Kaukazie
i w Azji Środk.; zajmuje się ich problematyką wewn.,
systemami władzy, relacjami między poszczególnymi
ośrodkami polit., polityką zagr., sprawami związków z
NATO i UE oraz aspiracjami integracyjnymi, kwes-
tiami bezpieczeństwa energ. oraz istniejącymi i po-
tencjalnymi konfliktami.
OŚRODKI NERWOWE, skupienia ciał neuronów
(komórek nerwowych) w ośrodkowym układzie nerwo-
wym, zawiadujące określoną funkcją; np. o.n. głodu,
pragnienia, funkcji rozrodczych, termoregulacji, wzro-
ku, równowagi, oddechowy, naczynioruchowy.
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY, centralny
układ nerwowy, anat. część układu ? nerwowego; u
kręgowców: mózgowie (półkule mózgu, móżdżek, pień
mózgu) i rdzeń kręgowy; zawiera ? ośrodki nerwowe.
OŚWIADCZENIE WOLI, prawo uzewnętrzniony
przejaw woli, wyrażający zamiar wywołania określo-
nego skutku prawnego (ustanowienia, zmiany, znie-
sienia stosunku prawnego); niezbędny element każdej
czynności prawnej.
OŚWIATA, upowszechnianie w społeczeństwie kul-
tury oraz wykształcenia ogólnego i zaw.; również dzia-
łalność obejmująca rozszerzanie świadomości społ.,
polit., narodowej.
OŚWIATA ROLNICZA, stan i proces upowszech-
nienia wiedzy i umiejętności roln.; obejmuje system
szkół roln., poradnictwo (państw. służba rolna), popu-
laryzowanie wiedzy roln. np. przez wydawnictwa,
środki masowego przekazu.
OŚWIATA ZDROWOTNA, działalność mająca na
celu szerzenie kultury sanitarnej i higieny osobistej,
uświadamianie społeczeństwa o sposobach zachowa-
nia zdrowia i zapobiegania chorobom; o.z. jest ele-
mentem systemu ochrony zdrowia i społ. podstawą
medycyny zapobiegawczej; w Polsce o.z. zajmuje się
służba zdrowia, Państw. Inspekcja Sanitarna, PCK;
koordynację międzynar. sprawuje Świat. Organizacja
Zdrowia (WHO).
OŚWIECENIE, okres w dziejach kultury eur. od
końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz.
XIX w.; głosiło wiarę w rozum, krytycyzm, kult
doświadczenia i eksperymentu, idee postępu, uniwer-
salizmu i kosmopolityzmu, w naukach przyr. natura-
lizm, a w poglądach społ. i polit. liberalizm; w imię
wolności odrzucało autorytety i tradycję, a w imię
rozumu przesądy, religię objawioną i zasady moralne;
mimo wspólnych idei wewnętrznie zróżnicowane: w
Anglii najbardziej empiryczne, we Francji ateistyczne i
deistyczne, w Niemczech duchowe.W literaturze pro-
gramowy dydaktyzm; dominacja gatunków: bajki,
satyry, ody; splatanie się tendencji klasycyst. (Wolter,
A. Pope, w Polsce I. Krasicki, A. Naruszewicz, S.
Trembecki) z rokok. i sentymentalnymi (J.-J. Rous-
seau, S. Gessner); rozkwit prozy eseistycznej („The
Spectator”, „Monitor”); narodziny nowoż. powieści,
swoistego gat. prozy, tzw. powiastki filoz. (Wolter,
Diderot), dramatu mieszcz.; nobilitacja bohatera
mieszcz. i lud.; u schyłku problematyka wczesnoro-
mant. buntu wobec świata (F. Schiller, J.W. Goethe).
OŚWIETLENIE, fiz. ? natężenie oświetlenia.
OŚWIĘCIM, m. powiat. w woj. małopol., przy ujściu
Soły do Wisły; 40 tys. mieszk. (2013); przemysł chem.,
w tym Fabryka Chem. „Dwory” SA, elektromaszyn.,
miner.; duża wytwórnia akcesoriów i artykułów
pamiątkarskich; węzeł kol.; miasto jest b. licznie
odwiedzane zarówno przez Polaków, jak i obcokra-
jowców w związku z Państw. Muzeum Auschwitz-
-Birkenau; liczne instytucje społ.-kult., m.in. Oświę-
cimskie Centrum Kultury, Międzynar. Dom Spotkań
Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Edukacyjne
Centrum Żyd.; prawa miejskie przed 1272 (1254?);
1940–45 największy niem. obóz koncentracyjny Aus-
chwitz; ruiny zamku (XIII, XIV w.), kościoły (XIV,
XVI, XVII w.), zespół klasztorny podominikański
(XIV, XIX–XX w.).
OŚWIĘCIMSKA, KOTLINA, obniżenie tektonicz-
ne w zach. części Podkarpacia Pn., między Kotliną
Ostrawską na zachodzie a Bramą Krak. na wschodzie;
obejmuje piaszczystą Równinę Pszczyńską (lasy),
szeroką (do 12 km) dolinę Wisły (liczne stawy rybne),
pokryte lessem Podgórze Wilamowickie.
OŚWIĘCIMSKIE KSIĘSTWO, księstwo na Gór-
nym Śląsku z ośr. w Oświęcimiu; powstało 1313–17, od
1327 lenno Czech; 1445 wyodrębniło się z niego
księstwo zatorskie; 1457 wykupione przez Kazimierza

IV Jagiellończyka i połączone z Polską unią perso-
nalną, inkorporowane 1564.
OŚWIN, Jezioro Siedmiu Wysp, jez. zastoiskowe na
Równinie Sępopolskiej (woj. warm.-mazur.), na wys.
65 m; pow. 370 ha, głęb. do 3,5 m; uchodzą rz. Ruda i
Rawda (odwadnia jez. Rydzówka), wypływa rz. Świn-
ka (Oświnka); jezioro zarastające; rezerwat ptactwa
Siedem Wysp wpisany do konwencji RAMSAR o
ochronie obszarów wodno-błotnych.
ŌTA [o:ta] Shōgo, ur. 1939, jap. reżyser, dramatopi-
sarz, teoretyk teatru; związany z ruchem teatr.? post-
-shingeki; pod koniec lat 70. ogłosił własną koncepcję
teatru milczenia (moku–geki), którego istotą jest
eksponowanie zmienności ludzkiego ciała w miarę
upływu czasu; najsłynniejsze spektakle prezentowane
w Polsce: Legenda o Komachi, Stacja wodna, Pusta
parcela; dramaty nawiązujące w warstwie filoz. do
egzystencjalizmu J.-P. Sartre’a.
OTALGIA [gr.], ból ucha; spowodowany chorobą
ucha bądź przenoszony do niego z chorych zębów,
migdałków, gardła, krtani.
OTAMOWANIEMYŚLENIA,med. objaw zaburzeń
psych.; krótkotrwała, nieoczekiwana przerwa w toku
myśli, prowadząca do zatrzymania wypowiedzi; wy-
stępuje w ? schizofrenii.
OTARIA, uchatka patagońska, Otaria byronia, ssak
z rodziny ? uchatkowatych; dł. samca do 2,5 m; w
olbrzymich stadach zamieszkuje pd. wybrzeża Amery-
ki Południowej.
OTČENÁŠEK Jan, 1924–79, pisarz czes.; jeden z
pierwszych zerwał ze schematyzmem w czes. literatu-
rze lat powojennych (powieść psychol.-obyczajowa
Občan Brych).
OTELLO, othello, umysłowa gra dla 2 osób; roz-
grywana na planszy z 64 polami; polega na zdobyciu
jak największej liczby pionów przeciwnika.
OTERO Blas de, 1916–79, poeta hiszp.; pocz. liryka
rel., w późniejszym okresie zaangażowana w aktualne
problemy społ. i polit. Hiszpanii, przepojona humani-
taryzmem, jasna i prosta w wyrazie.
OTERO Lisandro, 1932–2008, pisarz kub.; uczestnik
rewolucji kub.; powieściowy cykl hist. przedstawiający
społeczeństwo Kuby w okresie przedrewol. (m.in.
Sytuacja); opowiadania i reportaże literackie.
OTERO SILVA Miguel, 1908–85, wenez. pisarz i
publicysta; zaangażowany w walkę z dyktatorskimi
rządami J.V. Gómeza i M. Péreza Jiméneza (od-
dźwięk w powieściach, m.in. Martwe domy i Nowe
miasteczko); także poezje, eseje.
OTĘPIENIE, demencja, zespół otępienny, med.
zespół org. zaburzeń psych.; znaczne obniżenie po-
ziomu sprawności umysłu wynikające z rozległego
i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu na tle różnych
przyczyn; utrudnia lub uniemożliwia samodzielne
funkcjonowanie w zwykłych warunkach życiowych; o.
starcze, alkoholowe, pourazowe.
OTGON TENGER-UUL, szczyt w zach. Mongolii,
najwyższy w górach Changaj; wys. 4031 m; płaty
wieloletniego śniegu.
OTIATRIA [gr.], med. ? otologia.
OTIS [o

˙
utıs] Elisha Graves, 1811–61, amer. wynalazca

i przemysłowiec; 1853 przedstawił dźwig osobowy
(windę) napędzany silnikiem parowym; 1857 skon-
struował dźwig z zabezpieczeniami (chwytaczami)
przed spadnięciem kabiny w razie zerwania liny noś-
nej; zbudował także m.in. pług parowy.
OTJIWARONGO, m. w pn. Namibii, u zach. pod-
nóża płaskowyżu Waterberg; ośr. adm. regionu
Otjozondjupa; 23,0 tys. mieszk. (2010); ośr. handl.-
-usługowy regionu hodowli bydła; farma krokodyli;
węzeł komunikacyjny.
OTLET [otle

˙
] Paul, 1868–1944, prawnik belg.; współ-

zał. 1895 (z H.M. Lafontaine’em) Międzynar. Inst.
Bibliograf. w Brukseli (od 1938 — FID).
OTŁUSZCZENIE, med. nadmierne gromadzenie się
tkanki tłuszczowej; może być miejscowe lub dotyczyć
całego organizmu; o. serca polega na rozroście tkanki
tłuszczowej leżącej pod nasierdziem.
OTMUCHOWSKIE, JEZIORO, Otmuchowski
Zbiornik Wodny, zbiornik retencyjny na Nysie Kłodz-
kiej (woj. opol.); 1980 ha, poj. całkowita 124,5 mln m3,
zapora ziemna o dł. 6,5 km (najdłuższa w Polsce);
utworzony 1933 gł. w celu zasilania Odry w wodę,
rekreacji, pozyskania energii (elektrownia 4,8 MW).
OTMUCHÓW, m. w woj. opol. (pow. nyski), nad
Nysą Kłodzką, między jez. Otmuchowskim i Nyskim;
5,1 tys. mieszk. (2013); ośr. przem. (spoż., metal.),
wypoczynkowy, sportów wodnych i usługowy regionu
turyst.; najdłuższa w Polsce zapora ziemna (tworząca
Jez. Otmuchowskie), przy której elektrownia wodna;
prawa miejskie od 1347; zamek (XIII, XV, XVI w.) z
pozostałościami obwarowań (XVI w.) i parkiem (XIX
w.), ratusz (XVI, XVII w.), kościół (XVII w.) z barok.
polichromią, pałac (XVIII w.), kamienice (XVII,
XVIII w.).
OTOCJON, Otocyon megalotis, ssak drapieżny z
rodziny ? psowatych; dł. ciała do 58 cm, ogona do
34 cm; ma długie nogi i b. duże uszy, podobny do lisa;
nocny; Afryka.
OTOCZAK, geol. okruch skalny (o śred. powyżej 2
mm) zaokrąglony i wygładzony podczas transportu,
np. przez wody płynące; o. są gł. składnikami żwirów
i zlepieńców.
OTOCZAKOWE KULTURY, archeol. kultury
wczesnych faz paleolitu dolnego; podstawowa forma
narzędzi — najpierwotniejsze rdzeniowe narzędzia
wykonywane najczęściej z otoczaków rzecznych.
OTOCZENIE, mat. dowolny zbiór otwarty zawiera-
jący rozpatrywany punkt przestrzeni topologicznej;
np. o. punktu na prostej liczbowej jest dowolny
przedział otwarty zawierający dany punkt.
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towarzyskiego (dwór) i mody; 1814–15 obrady kon-
gresu wiedeńskiego; od 1918 stol. i od 1921 kraj
związkowy Rep. Austrii; 1938–45 w III Rzeszy; 1945–
55 okupacja 4 mocarstw. Gotycka katedra Św. Szcze-
pana (XIV–XVI w.); liczne kościoły rom., got.
(Augustianów, XIV w.) i barok., m.in. Jezuitów
(uniwersytecki, XVII, XVIII w.), Kapucynów (XVII
w.), Św. Karola Boromeusza (J.B. Fischer von Erlach,
1. poł. XVIII w.); pałace, m.in.: Górny i Dolny
Belweder, Hofburg, Schönbrunn (XVII–XVIII w.);
eklekt. gmachy z XIX w. (m.in. parlament, opera,
teatr, uniwersytet, ratusz, kościół Wotywny, zespół
muzeów) przy słynnej ul. Ring, powstałej po zburzeniu
w 2. poł. XIX w. fortyfikacji; budowle secesyjne, m.in.:
pawilon wystawowy Secesji (1897–98), modernist. i
nowocz. — Hundertwasserhaus (1983–85).
WIEDEŃSKA, KOTLINA, Wiener Becken, zapad-
lisko tektoniczne w pn.-wsch. Austrii, między Alpami i
Karpatami; wys. do 282 m; gł. rz. — Dunaj; region
przem. i roln.; wydobycie gazu ziemnego i ropy naft.;
gł. m. Wiedeń.
WIEDEŃSKA ODSIECZ, wyprawa wojsk Jana III
Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi oblężonemu przez
Turków; 12 IX zwycięstwo wojsk sprzymierzonych
(pol.-austr.-niem.), dowodzonych przez Jana III So-
bieskiego, nad armią tur. wielkiego wezyra Kara
Mustafy; o.w. położyła kres ekspansji tur. zagrażającej
chrześc. Europie.
WIEDEŃSKA PORCELANA, wyroby produkowane
1719–ok. 1865 w manufakturze w Wiedniu, gł. serwisy
stołowe, śniadaniowe, oprawy zegarów, kosze; zdobio-
ne dekoracją malarską.
WIEDEŃSKA SZKOŁA DODEKAFONICZNA,
szkoła wiedeńska, kompozytorzy zgrupowani ok.
1905–1933 wokół A. Schönberga działający w Wied-
niu; m.in.: A. Webern, A. Berg, H. Eisler, H.E.
Apostel, H. Jelinek, R. Leibowitz, J. Koffler; zapo-
czątkowali proces zrywania z harmoniką systemu dur-
moll w wyniku stosowania techniki dodekafonicznej.
WIEDEŃSKI KONGRES 1814–15, zjazd monar-
chów i dyplomatów państw eur. po upadku Napoleona
I w celu uregulowania międzynar. sytuacji polit. i
spraw ustrojowych; gł. rola Rosji, W. Brytanii, Austrii,
Prus oraz Francji; przyjęcie zasad: legitymizmu i
równowagi sił między mocarstwami; w zasadzie
restytuowano stan ustrojowy sprzed rewolucji fr.
1789–99, także stan polit. w Europie, ale z wieloma
odstępstwami, m.in.: utw. Związek Niem., połączono
Holandię i Belgię w Królestwo Niderlandów, część
Saksonii włączono do Prus; w sprawach pol.: zlikwi-
dowano Księstwo Warsz., utw. Królestwo Pol. (w unii
z Rosją) oraz Wolne Miasto Kraków, a W. Księstwo
Pozn. włączono do Prus; k.w. opowiedział się za
tłumieniem ruchów republ. i nar. w Europie.
WIEDEŃSKI KRÓLIK NIEBIESKI, austr. rasa
królików; ciemnostal. z niebieskim odcieniem; masa
ciała ok. 4,5 kg; hodowane na futro i mięso.
WIEDEŃSKI, LAS, Wienerwald, najdalej na pn.
wschód wysunięte fliszowe pasmo Alp, w Austrii; wys.
do 893 m (Schöpfl); lasy bukowo-dębowe; region
turyst.-wypoczynkowy dla mieszkańców Wiednia.
WIEDEŃSKI UKŁAD 1515, traktat między Jagiel-
lonami (Zygmunt I Stary, Władysław II Jagiellończyk)
a Habsburgami (ces. Maksymilian I); zapewniał tym
ostatnim sukcesję w Czechach i na Węgrzech w
zamian za neutralność w stosunkach Polski z Moskwą
i Krzyżakami.
WIEDEŃSKIE ARBITRAŻE, rozstrzygnięcie przez
Niemcy i Włochy roszczeń terytorialnych Węgier
wobec Czechosłowacji i Rumunii; pierwszy arbitraż
(2 XI 1938) przyznał Węgrom pd. część Słowacji i
Rusi Podkarpackiej, drugi (30 VIII 1940) — pn.
Siedmiogród; po II wojnie świat. decyzje obu a.w.
zostały anulowane.
WIEDEŃSKIE TRAKTATY POKOJOWE, mię-
dzynar. traktaty zawarte w Wiedniu; m.in.: 18 XI
1738, zakończył wojnę sukcesyjną pol. 1733–35,
przyznał księstwo Lotaryngii dożywotnio Stanisławowi
Leszczyńskiemu (po jego śmierci — Francji); 14 X
1809, po wojnie fr.-austr. (w dobie wojen napoleoń-
skich), znany jako traktat w ? Schönbrunn; 30 X
1864, zakończył wojnę między Prusami i Austrią a
Danią; król Danii zrzekł się księstw Holsztyna,
Szlezwiku i Lauenburga; 3 X 1866, kończący wojnę
między Austrią a Włochami, które przystąpiły do
wojny austr.-prus.; pokonana przez Prusy Austria,
mimo zwycięstwa nad wojskami wł., zrzekła się
Wenecji na rzecz Włoch.
WIEDZA, w węższym znaczeniu — ogół wiarygod-
nych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością
ich wykorzystania (w. nauk.); w szerokim znaczeniu —
wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym
przypisuje się wartość poznawczą lub(i) praktyczną.
„WIEDZA”, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i
lit., wyd. 1906–10 w Wilnie; pismo PSS-Lewicy; red. T.
Rechniewski; kontynuacja: „Nowe Życie” (1910–11),
„Światło” (1911–12), „Kuźnia” (1913–14).
WIEDZA EGZOTERYCZNA [gr.], naukozn. wiedza
popularna, powszechnie dostępna, przeznaczona do
publ. wykładania; przeciwieństwo wiedzy ezoterycznej.
WIEDZA EZOTERYCZNA [gr.], wiedza tajemna,
przeznaczona tylko dla grona wtajemniczonych, wy-
brańców; przeciwieństwo wiedzy egzoterycznej.
„WIEDZA I ŻYCIE”, miesięcznik popularnonauk.,
wyd. 1926–39 i od 1946 w Warszawie; materiały po-
święcone wszystkim dziedzinom nauki, zwł. naukom
ścisłym, biologii i medycynie; dodatek humanistyczny.
WIEDZA POWSZECHNA, Wydawnictwo „Wie-
dza Powszechna” Sp. z o.o., wydawnictwo utw. 1952
w Warszawie, do 2007 Państwowe Wydawnictwo
„Wiedza Powszechna” w Warszawie; literatura nauk.

i popularnonauk. ze wszystkich dziedzin wiedzy;
tematyczne encyklopedie, leksykony, słowniki, pod-
ręczniki do nauki języków obcych i nauki języka pol.
dla cudzoziemców, słowniki języków obcych, słowniki i
poradniki języka pol.; reprinty.
WIEK, geol. jednostka geochronologiczna dziejów
Ziemi; jest częścią epoki, dzieli się na doby; chrono-
stratygraf. odpowiednikiem w. jest ? piętro.
„WIEK”, dziennik polit.-społ.-lit., wyd. 1873–1906 w
Warszawie, od 1899 pod nazwą „Wiek Ilustrowany”;
1905 zawieszony (zmieniał tytuł); zał. i red. (do 1875)
F.H. Lewestam, następnie K. Zalewski.
WIEK BIOLOGICZNY CZŁOWIEKA, antropol.
stan biol. dojrzałości dziecka w różnych fazach jego
rozwoju; mierniki stopnia zaawansowania w.b.cz.:
wiek zębowy (np. liczba wyrżniętych zębów), wiek
szkieletowy (stopień skostnienia kości); w.b.cz. dzieci
równolatków danej populacji jest zróżnicowany; stan-
dardy wyznaczają normy rozwojowe.
WIEK DORASTANIA, adolescencja, wiek dojrze-
wania, okres rozwoju człowieka stanowiący przejścio-
we stadium między dzieciństwem a dojrzałością biol. i
psychol. (dorosłością); wyróżnia się 3 etapy: preado-
lescencja (10.–12. rok życia), wczesny w.d. (13.–16. rok
życia), późny w.d. (17.–20. rok życia).
WIEK RĘBNOŚCI, leśn. przeciętny, docelowy wiek
drzewostanów, w którym mogą być wyrąbane w danym
obrębie leśnym; drzewostany w w.r. osiągają rozmiary
odpowiadające potrzebom gosp.; dla sosny i świerka
wynosi ok. 100 lat.
WIELAND [wi

˙
:lant] Christoph Martin, 1733–1813,

pisarz niem.; przedstawiciel oświecenia; prof. uniw. w
Erfurcie; popularyzator twórczości W. Szekspira w
Niemczech; powieść dydakt.-rozwojowa Agaton, ro-
kok. liryka, poematy epickie (Oberon); przekłady.
WIELAND [wi

˙
:lant] Heinrich Otto, 1877–1957, che-

mik niem.; prof. m.in. politechn. i uniw. w Mona-
chium; czł. Tow. Król. w Londynie; badania struktury
kwasów żółciowych, procesów oddychania komórko-
wego, budowy hormonów, alkaloidów, glikozydów;
1927 Nagroda Nobla.
WIELBARSKA KULTURA, dawniej kultura goc-
ko-gepidzka, archeol. kultura okresu wpływów rzym. i
wczesnego okresu wędrówek ludów; nazwa od cmen-
tarzyska w Malborku-Wielbarku; pocz. (do schyłku
II w. n.e.) Pomorze Gdańskie i Środk., pn. Wielko-
polska i ziemia chełmińska, potem przesuwanie się
osadnictwa na pd. wschód (m.in. zach. Mazowsze,
Wołyń); ukształtowanie się k.w. i jej przemieszczenia
łączy się ze znaną ze staroż. źródeł pisanych migracją
Gotów i Gepidów z terenów Skandynawii nad M.
Czarne i w rejon środk. Dunaju.

WIELBŁĄD DWUGARBNY, baktrian, Camelus
bactrianus, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała do 3 m, ogona ok. 50 cm, wys. w
kłębie 1,8–2,2 m, masa ciała 450–700 kg; udomowiony
w środk. Azji, hodowany od Krymu i Azji Mn. po
Pakistan i Chiny; wykorzystywany do transportu
towarów i ludzi, dostarcza mleka, mięsa, wełny i skór.
WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, dromader, Camelus
dromedarius, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała 220–340 cm, ogona 55–75 cm, wys. w
kłębie 180–220 cm, masa ciała 450–670 kg; wielbłąda
dwugarbnego różni się nieco większym wzrostem, dłuż-
szymi nogami, 1 garbem na grzbiecie i mniej obfitym
owłosieniem; udomowiony w pd. części Płw. Arabskie-
go; użytkowany m.in. na Saharze jako wierzchowiec,
zwierzę juczne, źródło mleka, mięsa, wełny i skóry.

WIELBŁĄDKI, Raphidioptera, rząd leśnych owa-
dów, dł. 1–2 cm, o wydłużonym i wzniesionym
przedtułowiu; w. mają 2 pary dużych błoniastych
skrzydeł; prowadzą drapieżny styl życia; pożyteczne.
WIELBŁĄDOWATE, Camelidae, rodzina ssaków z
rzędu ? parzystokopytnych; 6 gat.; kończyny 2-
-palczaste (rozwinięte palce III i IV), zakończone
pazurowatymi raciczkami; warga górna rozdwojona;
roślinożerne, żołądek 3-komorowy; do w. należą:
alpaka, baktrian (wielbłąd dwugarbny), dromader
(wielbłąd jednogarbny), gwanako, lama, wigoń.

WIELCY KOMNENOWIE, dynastia bizant. cesarzy
Trapezuntu, panująca 1204–1461; wywodzili się od
wnuka cesarza bizant. Andronika I Komnena.
WIELCY MOGOŁOWIE, hist. ? Mogołów Wiel-
kich dynastia.
WIELECI, Lutycy, Lucice, grupa plemion zachod-
niosłow. osiadłych w średniowieczu nad Hawelą i
Pianą; gł. plemiona: Chyżanie, Czrezpienianie, Do-
łężanie i Redarowie (utworzyli Związek ? Wielecki),
Sprewianie, Stodoranie; ulegli germanizacji.
WIELECKI ZWIĄZEK, Związek Lucicki, śred-
niow. związek 4 plemion zachodniosłow.: Chyżan,
Czrezpienian, Dołężan i Redarów; władza wiecu i
kapłanów; walczył z Sasami, po wojnie wewn. między
plemionami 1057–60 stracił znaczenie, jego ziemie
XI–XII w. przeszły pod władzę książąt Pomorza Zach.
i Obodrzyców.
WIELEŃ, m. w woj. wielkopol. (pow. czarnkowsko-
trzcianecki), nad Notecią; 6,0 tys. mieszk. (2013); ośr.
usługowy z różnorodnym drobnym przemysłem, m.in.
drzewnym; prawa miejskie przed 1458; kościół para-
fialny Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP
(XVII w.), kościół poewang. konstrukcji szkieletowej
(XVIII w.).
WIELEŻYŃSKI Marian, 1879–1945, inżynier che-
mik; pionier przemysłu gazowniczego w Polsce;
współzał. (1912) spółki Gaz Ziemny (od 1920 Gazo-
lina), projektant i kier. budowy gazociągów (np.
Daszawa–Lwów) do przesyłania gazu ziemnego; arty-
kuły na temat badań ropy naft. i gazownictwa.
WIELGUS Stanisław, ur. 1939, biskup, filozof; prof.
KUL (1989–98 rektor); 1999–2006 biskup płocki; XII
2006 mianowany arcybiskupem metropolitą warsz.,
I 2007 zrezygnował z urzędu po ujawnieniu współ-
pracy ze służbą bezpieczeństwa; znawca filozofii
średniow. (Zachodnia i polska nauka średniowieczna
— encyklopedycznie).
WIELHORSKI Józef, hrabia (od 1787), 1759–1817,
generał; uczestnik wojny pol.-ros. 1792 i powstania
kościuszkowskiego 1794, później w Legionach pol. we
Włoszech; w Księstwie Warsz. 1811–12 zca min.
wojny; w Królestwie Pol. 1815–16 min. wojny.
WIELHORSKI Michał, hrabia (od 1787), ok. 1730–
1794, oboźny kor. 1758–62, kuchmistrz w. litew. 1763–
74; przeciwnik Familii, obrońca dawnego ustroju
Rzeczypospolitej, poseł Generalności konfederacji
barskiej w Paryżu; prace hist.-polityczne.
WIELICHOWO, m. w woj. wielkopol. (pow. gro-
dziski); 1,8 tys. mieszk. (2013); ośr. usługowy dla
rolnictwa (uprawa pieczarek); różnorodna drobna
wytwórczość; prawa miejskie od 1429–30. W pobliżu
W. złoże gazu ziemnego.
WIELICKI Krzysztof, ur. 1950, alpinista; wspinaczki
m.in. w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum; 17 II
1980 pierwsze zimowe wejście (z L. Cichym) na
Mount Everest; drugi Polak (po J. Kukuczce), który
zdobył wszystkie (14) szczyty o wys. powyżej 8000 m.
WIELICKIE, POGÓRZE, wsch. część Pogórza
Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i
Raby; równoleżnikowe szerokie garby (maks. wys.
ponad 550 m), rozcięte dolinami licznych dopływów
Wisły; gęste zaludnienie; region roln.; gł. m.: Skawina,
Wieliczka.
WIELICZKA, m. powiat. w woj. małopol., w aglo-
meracji Krakowa; 21,3 tys. mieszk. (2013); kopalnia
soli kam. (od XIII w.), 1992 po katastrofalnym
wycieku wód do wyrobisk kopalni zaniechano wydo-
bycia; różnorodny przemysł; miejscowość uzdrowisko-
wa (m.in. sanatorium pod ziemią); turystyka; eksploa-
tacja solanek od X–XI w. (później metodą odparowa-
nia solanki); część kopalni stanowi obiekt muzealno-
-turyst. z wykonanymi przez górników rzeźbami, kapli-
cami (najstarsza z XVII w.) i Muzeum Żup Krak.;
drewn. kościół (1581); prawa miejskie od 1290; od
XIV w. jedno z gł. miast górn. i ośr. handlu solą w
Polsce.
WIELIMIE, jez. na Równinie Charzykowskiej (woj.
zachodniopomor.), na wys. 133 m; 1865 ha (w tym
wyspy 111 ha); maks. głęb. 5,5 m; płycizny i szuwary;
brzegi niskie; przepływa Gwda; połączone strugą Nie-
zdobna z jez. Trzesiecko; gł. ośr. turyst. — Szczecinek.
WIELISZEW, w. gminna w woj. mazow. (pow.
legionowski), w pobliżu Jez. Zegrzyńskiego i początku
Wodociągu Pn.; duża wieś (ok. 3,5 tys. mieszk.);
uprawa warzyw, kwiatów, drzew i krzewów owoco-
wych, cegielnia; ośr. usługowy dla pobliskich letnisk.
WIELKA ARMIA, fr. Grande Armée, armia fr.,
zreorganizowana 1803 przez Napoleona Bonapartego;
1811 — ok. 820 tys. żołnierzy (z czego 272 tys. z
państw sprzymierzonych); rozbita 1812 w czasie

kampanii ros. i odwrotu spod Moskwy; szef sztabu
L.A. Berthier (1805–14).
WIELKA BAHAMA, Grand Bahama Island, wyspa
na O. Atlantyckim, w pn. części archip. Bahamy, w
państwie Bahamy; 1,4 tys. km2, 51 tys. mieszk. (2010);
nizinna, wys. do 12 m; rybołówstwo; turystyka; gł.
miejscowość Freeport.
WIELKA BIAŁA ANGIELSKA ŚWINIA, jorkszy-
ry, ang. rasa mięsnych świń; biało ubarwione, ostro-
uche; masa ciała do 400 kg; zasięg międzynar.;
wykorzystywana do krzyżowania z innymi rasami.
WIELKA BIAŁA POLSKA ŚWINIA, rasa mięsnych
świń; efekt krzyżowania wielkiej białej ang., średniej
białej ang. i niem. szlachetnej świni; biało ubarwiona,
ostroucha; masa ciała nawet ponad 350 kg.

WIELKA BRYTANIA, państwo wyspiarskie w pn.-
-zach. Europie, na W. Brytyjskich, na O. Atlantyckim i
M. Północnym. Nazwa pełna polska: Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Nazwy oryginalne: ang. United Kingdom, ang. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Strona WWW: www.royal.gov.uk, www.gov.uk. Po-
wierzchnia: 243,1 tys. km2. Ludność: 64,2 mln miesz-
kańców (2013). Struktura narodowa: Anglicy 77%;
Szkoci 9%; Walijczycy 5%; Irlandczycy 3%; Murzyni
2%; Indusi 2%; Pakistańczycy 1%; inni 1%. Struktura
wyznaniowa: anglikanie 30%; katolicy 12%; chrześ-
cijanie (inne odłamy) 27%; muzułmanie 3%; hindusi
1%; sikhowie 1%; wyznawcy judaizmu 1%; inni 9%;
bezwyznaniowcy 16%. Stolica: Londyn. Ustrój: mo-
narchia konstytucyjna. Podział administracyjny: 4
kraje historyczne (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia
Północna). Język urzędowy: angielski. Jednostka
monetarna: funt szterling (GDB). Warunki natural-
ne. W skład W.B. wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia,
Irlandia Pn. oraz dependencje Korony bryt. i terytoria
zamorskie. Największa wyspa — W. Brytania silnie
rozczłonkowana; pn. wybrzeża fiordowe, pd. klifowe i
riasowe; w pn. części G. Kaledońskie i Grampiany,
rozdzielone rowem tektonicznym Glen More; w
środk. — Wyż. Południowoszkocka i G. Pennińskie,
na pd. zachodzie G. Kambryjskie, na pd. wschodzie
nizinny Basen Londyński; klimat umiark. ciepły
wybitnie mor., wpływ ciepłego Prądu Zatokowego; b.
gęsta sieć rzeczna, wiele jezior (polodowcowe, tekto-
niczno-polodowcowe), mszary; lasy bukowe, bukowo-
-grabowe, jesionowo-dębowe, brzozowo-dębowe,
wrzosowiska. Najwyższy punkt: Ben Nevis (1343 m
n.p.m.) w Grampianach. Najniższy punkt: bagna
Fenland (4 m p.p.m.). Rzeki: Tamiza, Severn, Trent,
Ouse. Jeziora: Lough Neagh, Loch Lomond, Loch
Monar. Gospodarka. Jeden z najsilniej gosp. roz-
winiętych krajów świata; obok USA największy eks-
porter kapitału; wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego
(w szelfie M. Północnego), węgla kam.; gł. gałęzie
przemysłu: elektron., precyzyjny, lotn.-rakietowy,
zbrojeniowy, samoch., chem. (w tym farm.), rafineryj-
ny, maszyn., spoż. (whisky, gł. szkocka), hutnictwo i
przemysł lekki; hodowla gł. bydła (11 mln) i owiec;
uprawy: zboża (pszenica, jęczmień, owies), buraki
cukrowe, ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe; rybo-
łówstwo; turystyka (ponad 25 mln osób rocznie); gęsta
sieć kol. i drogowa; gł. porty: Londyn, Grimsby–
Immingham, Liverpool; połączenia z kontynentem
tunelem kol. (od 1994) i promowe. Dynamika wzrostu
gospodarczego: 1,7% (2013). PKB na 1 mieszk. wg
parytetu siły nabywczej: 36,2 tys. dol. USA (2013).
Historia. Zasiedlona przez Celtów; I w.–ok. 410
panowanie rzym. (prócz obszaru Szkocji); V–VI w.
podbój ob. ziem ang. przez Anglosasów (heptarchia),
ich chrystianizacja od 597; od 793 najazdy wikingów;
X w. zjednoczenie Anglii przez królów Wessexu; 1066
podbój przez Normanów (Wilhelm I Zdobywca);
wojny ang.-fr., m.in. za dyn. Plantagenetów (1154–
1485) — stuletnia 1337–1453; XI–XIII w. podbój
Walii i od XII w. Irlandii; XIII w. powstanie
parlamentu; 1485–1603 dyn. Tudorów; anglikanizm;
od 1603 dyn. Stuartów i unia ze Szkocją, 1642–48
wojna domowa, 1649–60 republika; XVI–XVII w.
pocz. potęgi mor. i polityki kolonialnej; w wyniku
rewolucji 1688–89 monarchia konst.; 1707 zjednocze-
nie Anglii i Szkocji w Królestwo W.B.; od 1714 dyn.
hanowerska, pocz. rządów gabinetowych (wigowie,
torysi); 1783 strata 13 kolonii amer. (USA); 1793–
1815 udział w koalicjach antyfr.; od ok. 1770 rewolucja
przem., 1. gosp. potęga świata do lat 70. XIX w.;
ekspansja kolonialna (największe imperium świat.);
XIX w. rywalizacja Partii Konserwatywnej z Partią
Liberalną, a od lat 20. XX w. z Partią Pracy; od 1901
dyn. Koburgów (od 1917 pod nazwą Windsor); w
I wojnie świat. czł. ententy, w II — koalicji antyhitl.
(rząd W. Churchilla); 1945–51 reformy gosp. i so-
cjalne Partii Pracy; od 1949 czł. NATO, 1960–72
EFTA, od 1973 EWG; rozpad imperium kolonial-
nego; konflikt w Irlandii Pn.; w latach 70. silny kryzys
gosp. i społ.; 1979–97 rządy konserwatystów (M.
Thatcher, J. Major), liberalne reformy gosp., poprawa
sytuacji ekon.; od 1993 czł. UE; 1997–2010 rządy Partii
Pracy (A. Blair, G. Brown); 1998 zawarto północnoirl.

Wielbłąd dwugarbny

Wielbłąd jednogarbny

Wieliczka, Komora Janowice z figurami księżnej Kingi
i rycerza w kopalni soli

Herb i flaga
Wielkiej Brytanii
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DYSLOKACJA [łac.], fiz. rodzaj defektu struktury
krystal.; polega na przesunięciu jednych płaszczyzn
sieciowych względem innych przy zachowaniu spój-
ności sieci.
DYSMORFIA [gr.], med. nieprawidłowa budowa
ciała; m.in. powstałe wskutek pierwotnego defektu
rozwoju zarodka (malformacje), wskutek działania sił
mech. na normalne tkanki (deformacje).
DYSMUTACJA [łac.], chem. ? dysproporcjonowa-
nie.
DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ang. Super-
oxide Dismutase (SOD), enzym neutralizujący anio-
norodnik ponadtlenkowy (O2)��; katalizuje prze-
kształcenie 2 cząsteczek (O2)�� do nadtlenku wodoru
(H2O2 rozkładanego przez katalazę) i tlenu (O2);
obecna we wszystkich organizmach tlenowych.
DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, rozpad
cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) na jony
zachodzący w wyniku ich oddziaływania z cząsteczkami
rozpuszczalnika (np. wody); elektrolity mocne nieza-
leżnie od stężenia ulegają całkowitej d.e., a elektrolity
słabe dysocjują częściowo, przy czym liczba cząsteczek
zdysocjowanych wzrasta wraz z rozcieńczeniem roz-
tworu.
DYSOCJACJA FOTOCHEMICZNA, chem. ?
fotoliza.
DYSOCJACJA TERMICZNA, rozpad cząsteczek
związków chem. na cząstki (mniejsze cząsteczki,
atomy, rodniki) zachodzący w podwyższonej temp.;
w przemyśle ważny jest rozkład termiczny alkanów
zawartych w ropie naft. (? kraking).
DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ STAŁA,
stosunek iloczynu stężeń jonów powstających podczas
dysocjacji elektrolitycznej do stężenia cząsteczek
niezdysocjowanych, pozostających w równowadze
chem. z jonami; stała w danej temp.; opisuje dysocja-
cję elektrolitów słabych.
DYSOCJACYJNE OBJAWY, med. grupa psycho-
gennych zaburzeń psych., będących poza świadomą
kontrolą chorego; pozostawiają niepamięć; są to za-
burzenia przytomności, zamroczenie, amnezja, osłu-
pienie.
DYSONANS [łac.], lit. rym niedokładny, w którym
współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej, ak-
centowanej samogłoski wersu.
DYSONANS [łac.], muz. współbrzmienie 2 lub więcej
dźwięków (d. harmoniczny) lub następstwo 2 dźwię-
ków (d. melodyczny), sprawiające wrażenie niezgod-
ności; przeciwieństwo konsonansu.
DYSONANS POZNAWCZY, psychol. stan wywołany
równoczesnym występowaniem w świadomości jednost-
ki sprzecznych treści poznawczych; powoduje przykre
napięcie emocjonalne, które skłania do czynności
mających na celu usunięcie powstałej niezgodności.
DYSOPERACJA [łac.], przeciwdziałanie, ekol. typ
związku międzygatunkowego (koakcji), w którym
partnerzy ponoszą straty w wyniku eliminowania
osobników lub ograniczania ich możliwości życiowych;
występuje gł. pomiędzy gat. o zbliżonych wymaga-
niach ekol. w wyniku konkurencji o pokarm, miejsca
gniazdowania i in.
DYSPALATALIZACJA [łac.], zatrata miękkości
spółgłosek, np. gwarowe łamę, zamiast łamię; także
zmiana przedniej artykulacji samogłoski na tylną, np.
w przegłosie: kwiat, z dawnego kwiet.
DYSPAREUNIA [gr.], med. zaburzenie polegające
na niezdolności do osiągania ? orgazmu i satysfakcji
seksualnej podczas stosunku płciowego ze stałym
partnerem; najczęstszą przyczyną d. jest nieakcepto-
wany seksualnie partner.
DYSPENSA [łac.], w Kościele katol. zwolnienie
wiernego (przez papieża, biskupa ordynariusza, prze-
łożonego zakonnego, proboszcza) od obowiązujących
przepisów prawa kościelnego.
DYSPEPSJA [łac. 5 gr.], med. ? niestrawność.
DYSPERGATORY [łac.], substancje ułatwiające
rozdrabnianie cząstek stałych do rozmiarów koloidal-
nych w celu wytworzenia układów ? dyspersyjnych
oraz zapobiegające łączeniu się cząstek koloidowych w
większe skupiska.
DYSPERSJA [łac.], statyst. miara zróżnicowania
elementów populacji statystycznej, ? odchylenie
standardowe.
DYSPERSJA FAL, zależność prędkości fazowej fal
harmonicznych od ich częst. (długości fali).
DYSPERSJA ORGANIZMÓW, rozprzestrzenia-
nie się, ekol. przemieszczanie się osobników doro-
słych, form młodocianych, nasion lub przetrwalników
w stosunku do obszaru zajętego przez populację.

DYSPERSJA ŚWIATŁA, rozszczepienie światła,
rozkład widmowy światła złożonego (np. białego) na
jednobarwne składowe w wyniku dyfrakcji, interferen-
cji lub załamania.
DYSPERSYJNY UKŁAD, układ rozproszony,
układ niejednorodny fizycznie, składający się z fazy
ciągłej, zw. fazą rozpraszającą lub dyspersyjną (np.
gaz, ciecz), i fazy rozproszonej, zw. też zdyspergowaną
(np. b. drobnych cząstek ciała stałego lub maleńkich
kropelek cieczy zawieszonych w ośr. ciągłym); do u.d.
należą m.in.: dym, mgła, układy koloidowe (np. mleko,
kleje, farby).
DYSPLAZJA [gr.], med. zaburzenie morfogenezy
wywołane nieprawidłową strukturą lub czynnością
komórek jednej tkanki, co powoduje nieprawidłową
jej organizację i różnicowanie.
DYSPOZYCJA MOCY, jednostka organiz. elektro-
energetyki koordynująca pracę części lub całego
systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę
połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów; w
Polsce — Krajowa Dyspozycja Mocy.
DYSPROPORCJONOWANIE, autoredoksyda-
cja, dysmutacja, reakcja chem. polegająca na jedno-
czesnym utlenianiu jednych cząsteczek (lub jonów) i
redukcji innych cząsteczek (jonów) tego samego
związku chem.; np. 2Cu+ = Cu2+ + Cu0 — jeden
jon miedzi(I) oddaje elektron, przechodząc na wyższy
stopień utlenienia (Cu+ – e = Cu2+), a drugi pobiera
elektron, zmniejszając stopień utlenienia i przecho-
dząc w obojętny atom miedzi (Cu+ + e = Cu0).
DYSPROZ [gr.], Dy, dysprosium, pierwiastek chem. o
liczbie atom. 66, względnej masie atom. 162,50, metal;
miękki; gęst. 8,55 g/cm3, temp. topn. 1412oC, temp.
wrz. 2562oC; aktywny chemicznie; stosowany m.in. w
technice jądr. (absorbuje neutrony), jako dodatek
stopowy; odkryty 1886 (P. Lecoq de Boisbaudran).
DYSSOMNIE [gr.], med. ilościowe lub jakościowe
zaburzenia snu; skracanie się lub wydłużanie czasu
snu, zaburzenia rytmu snu i czuwania; występują w
wielu chorobach psych., niektórych somatycznych,
rzadziej samodzielnie.
DYSTANS OSOBNICZY, biol. najmniejszy odstęp
tolerowany między 2 osobnikami tego samego gat.
zwierząt; przekroczenie d.o. wyzwala zachowanie
antagonistyczne, np. przy dystansie kryt. — wywołuje
agresję.
DYSTANS SPOŁECZNY, poczucie obcości w sto-
sunku do jednostek i (lub) grup społ. różniących się
miejscem w strukturze społ., religią, stylem życia,
wykształceniem itp.
DYSTANSE BIOLOGICZNE, oparte na dyspozy-
cjach dziedzicznych i specyficzne dla danego gat. od-
ległości między osobnikami jednego lub różnych gat.
zwierząt, określające rodzaj zachowań społ.; np. dys-
tans osobniczy, dystans kryt. zw. dystansem bezwzględ-
nej obrony, (przekroczenie wyzwala agresję), dystans
ucieczki (po przekroczeniu jego osobnik ucieka).
DYSTEN [gr.], cyjanit, minerał, odmiana polimor-
ficzna krzemianu glinu Al2[O|SiO4]; krystalizuje w
układzie trójskośnym; niebieski w różnych odcieniach,
rzadziej zielonawy, żółtawy lub bezbarwny, o szklistym
połysku; typowy minerał skał metamorficznych; sto-
sowany gł. do wyrobu materiałów ogniotrwałych i
kwasoodpornych, niekiedy w jubilerstwie.
DYSTONIA [gr.], med. zaburzenie ruchowe polega-
jące na nadmiernym, przedłużonym skurczu niektó-
rych mięśni, prowadzącym do nienaturalnego, przy-
musowego ustawienia głowy, tułowia lub kończyn.
DYSTORSJA [łac.], fiz. wada układu opt. przejawia-
jąca się niejednakowym powiększeniem (zmniejsze-
niem) różnych części obrazu.
DYSTROFIA [gr.], med. zaburzenie rozwojowe lub w
odżywianiu tkanki, narządu, układu, całego organiz-
mu; prowadzi do zmian zanikowych, zwyrodnienio-
wych lub przerostowych; d. niemowląt, głodowa,
mięśniowa.
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, przewlekła, uwarun-
kowana genetycznie zwyrodnieniowa choroba mięśni
(też serca); postępujące osłabienie i zanik mięśni, w
przypadku mięśni obręczy miednicznej i kończyn
trudności w chodzeniu, przykurcze; różne postacie
kliniczne.
DYSTROFIZM [gr.], humitrofizm, ekol. stan biol.
jeziora; duża zawartość związków humusowych, za-
kwaszenie wody, często niedobór tlenu i substancji
pokarmowych; uboga jakościowo fauna i flora; pro-
wadzi do zarastania jezior i powstawania torfowisk.
DYSTRYBUANTA [łac.], mat. funkcja F(x), okreś-
lona dla danej zmiennej losowej X, przyporządkowu-

jąca dowolnej liczbie rzeczywistej x prawdopodobień-
stwo P(X 4 x); d. w pełni charakteryzuje rozkład
prawdopodobieństwa zmiennej losowej X.
DYSTRYBUCJA [łac.], mat. uogólnienie pojęcia
funkcji eliminujące niemożność różniczkowania (roz-
szerzające możliwość różniczkowania na wszystkie
funkcje).
DYSTRYKT [łac.], niewielki obszar kraju wyznacza-
jący terytorialny zakres działania organu państw. lub
samorządowego; d. są zwykle tworzone w celach
sądowniczych, wykonywania administracji państw.
(np. w Polsce w okresie zaborów i okupacji niem.);
w niektórych państwach federalnych (np. USA,
Australia) nazwa terytorium należącego do federacji,
a nie do jednego z jej członów (stanów).
DYSTRYKT FEDERALNY CARACAS, Distrito
Federal de Caracas, jednostka adm. w pn. Wene-
zueli; pow. 433 km2, 2 mln mieszk. (2010); ośr. adm.
Caracas; zurbanizowany i gęsto zaludniony; rozwinięty
przemysł, m.in. spoż., włók., samoch., metalowy.
DYSTRYKT FEDERALNY MEKSYK, Distrito
Federal de México, jednostka adm. w środk. Meksy-
ku; ośr. adm. Meksyk; pow. 1,5 tys. km2; 8,6 mln
mieszk. (2010); obejmuje stolicę kraju i strefę pod-
miejską; obszar silnie zurbanizowany.
DYSTYCH [gr.], strofa dwuwierszowa; w poezji klas.
często o różnej strukturze wersów, np. d. elegijny
składający się z heksametru i pentametru.
DYSTYMIA [gr.], med. przewlekłe zaburzenie psych.,
nienasilone stany obniżonego nastroju i aktywności;
typowa w przebiegu padaczki.
DYSTYNKTYWNA CECHA, językozn. cecha odróż-
niająca głoski, częściej fonemy określonego języka; np.
nosowość, dźwięczność, akcent, iloczas.
DYSYDENCI [łac.], w państwach totalitarnych osoby
otwarcie wyrażające swój sprzeciw wobec działalności
władz i rzeczywistości politycznej.
DYSYMILACJA [łac.], językozn. zjawisko fonetyczne
polegające na wytworzeniu różnic (albo na powięk-
szeniu istniejących) między głoskami występującymi
wewnątrz wyrazu; np. gwarowe letki zamiast lekki.
DYSYMULACJA [łac.], świadome zatajenie przez
chorego objawów choroby lub kalectwa.
DYSYPACJA ENERGII, fiz.? rozpraszanie energii.
DYSYPATYWNY UKŁAD, układ fiz., w którym
energia uporządkowanego procesu zmniejsza się,
przechodząc w energię procesu nieuporządkowanego;
np. w mechanicznym u.d. całkowita energia mech.
(suma energii kinetycznej i potencjalnej) stale maleje,
przechodząc w inne postacie energii (np. w ciepło).
DYSZA [niem.], krótki kanał o zmieniającym się w
sposób ciągły przekroju, służący do zwiększenia
prędkości (a zatem i energii kinet.) płynu kosztem
spadku jego ciśn.; poddźwiękowa (zbieżna), nad-
dźwiękowa (zbieżno-rozbieżna) — d. Lavala; stoso-
wane m.in. w maszynach przepływowych, silnikach
odrzutowych, palnikach.
DYSZA POMIAROWA, metrol. ? zwężka pomia-
rowa.
DYSZKANT, dyskant [łac.], muz. górny głos w
utworach muz. (do końca XVI w.), także głos
chłopięcy o skali sopranu.
DYTYRAMB [gr.], w liryce starogr. hymn pochwalny
ku czci Dionizosa; utrzymany w patetycznym stylu, ze
skłonnością do hiperboli.
DYWAN, pers.-arab. dı̄wān, w krajach muzułm.
pierwotnie rejestr, później centr. urząd finans. i urzędy
administracji centr.; w osmańskiej Turcji — rada suł-
tańska; w Indiach Mogołów — min. finansów, w okre-
sie panowania bryt. — premier niezależnych państw.
DYWAN, pers.-arab. dı̄vān, lit. w literaturze muzułm.
Wschodu (arab., tur., pers.) zbiór lir. utworów jednego
poety; obejmuje kasydy, gazele, rubajjaty i in. wiersze.
DYWAN [tur. 5 pers.], włók. tkanina dekor. gładka
albo z? okrywą włókienną (d. wiązane, np. kobierce);
wełn. lub z włókien chem.; d. gładkie mogą być
wątkowe (z okrywą lub wyplatane — kilimy, sumaki,
gobeliny) oraz osnowowe (np. pluszowe, igłowe).
DYWANOKSZTAŁTNE, Orectolobiformes, rząd ?
rekinów; ciepłe wody oceanów; ponad 30 gat.; zwykle
średniej wielkości, wyjątek — rekin wielorybi, dł. do
18 m.
DYWERGENCJA [łac.], biol. proces rozszczepienia
linii ewolucyjnej, gdy w miejsce jednego gat. macierzys-
tego powstają dwa (lub więcej) gat. potomne (można
też mówić o d. poszczególnych cech czy organów).
DYWERGENCJA [łac.], rozbieżność, mat. skalar
określony w dowolnym punkcie pola wektorowego
~aa: div ~aa = qax/qx + qay/qy + qaz/qz, gdzie ax, ay, az —
składowe wektora.
DYWERSJA [łac.], w czasie wojny działanie z ukrycia
na terytorium nieprzyjaciela, mające na celu dezorga-
nizację systemu dowodzenia, podważenie siły i ob-
ronności atakowanego.
DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI, ekon. różni-
cowanie asortymentu produkcji przez przedsiębior-
stwa; strategia zmniejszania ryzyka prowadzenia dzia-
łalności gosp. oraz unikanie odpowiedzialności za
posiadanie dominującej i monopolistycznej pozycji
na rynku.
DYWETYNA [fr.], tkanina imitująca skórę zamszową
lub aksamit; prawa strona pokryta gęstym meszkiem,
osnowa zwykle bawełn., splot atłasowy wątkowy
(satynowy) lub skośny.
DYWIDENDA [łac.], dochód otrzymywany przez
akcjonariuszy z tytułu posiadania przez nich akcji.
DYWIZJA [fr. 5 łac.], związek taktyczny, złożony z
kilku pułków lub brygad (5–15 tys. żołnierzy), zwykle
w składzie korpusu lub armii; w Polsce od poł. XVII w.
DYWIZJA RUMSZY, 5. Syberyjska Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od I 1919

między Wołgą a Uralem i na Syberii; walki z Armią
Czerwoną; dca płk K. Rumsza; 1920 wcielona do WP
(Bryg. Syberyjska).
DYWIZJA SS GALICJA, niem. SS Schützen-
-Division Galizien, ukr. SS Striłećka Dywizija
Hałyczyna, w czasie II wojny świat. ukr. formacja
do walki na froncie wsch.; utw. IV 1943 przez Ukr.
Komitet Centr. w Krakowie; liczyła 16 tys. ludzi; dca
gen. F. Freytag; rozbita VII 1944 pod Brodami;
odtwarzana na Śląsku, od III 1945 pod zwierzchnością
Ukr. Komitetu Nar. (uznany przez Niemców) jako
1. Dyw. Ukr. Armii Nar. (gen. P. Szandruk); użyta do
walki w Styrii (Graz), poddała się Brytyjczykom.
DYWIZJA SS GALICJA, niem. 14. SS Schützen-
Division Galizien, jedna z 17 dyw. Waffen-SS (?
SS) zwerbowanych spośród ludności nieniem. podczas
II wojny światowej.
DYWIZJA STRZELCÓW POLSKICH, pol. for-
macja wojsk., utw. IV 1917 na Ukrainie; VII 1917 na
froncie galic.; dca gen. T. Bylewski; IX 1917 weszła w
skład I Korpusu Pol. w Rosji.
DYWIZJA ŻELIGOWSKIEGO, 4. Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od X
1918 na Kubaniu; walki z Armią Czerwoną i oddzia-
łami ukr. S. Petlury; dca gen. L. Żeligowski; 1919
wcielona do WP (10. dyw. piechoty).
DYWIZJON [łac.], pododdział, gł. w artylerii (2–6
baterii), w lotnictwie (2–3 eskadry), w marynarce
wojennej (3–5 okrętów), zwykle w składzie pułku lub
brygady.
DYWIZJONIZM [fr.5 łac.], szt. plast. podział plamy
barwnej przez rozbicie jej na małe punkty, które przy
patrzeniu na obraz z pewnej odległości dają wrażenie
jednolitej plamy; metoda twórcza impresjonistów i
neoimpresjonistów.
DYWIZJONY LOTNICTWA POLSKIEGO W
WIELKIEJ BRYTANII, podstawowe jednostki Pol.
Sił Powietrznych, formowane od VII 1940, w okresie
zagrożenia W. Brytanii niem. inwazją; udział w bitwie
o W. Brytanię, nalotach na Niemcy, transportach
broni do kraju.
DYZARTRIA [łac. 5 gr.], med. zaburzenie artykula-
cji mowy; skutek osłabienia mięśni języka, podniebie-
nia i gardła, niektórych schorzeń ośrodkowego układu
nerwowego.
DYZAŻIO, disaggio, ekon. wyrażony procentowo
lub kwotowo spadek kursu papieru wartościowego
poniżej jego wartości nominalnej, albo kursu walut
i dewiz poniżej ich rynkowego lub średniego kursu.
DYZENTERIA [łac. 5 gr.], med. ? czerwonka
bakteryjna.
DYZENTERIA OWIEC, zakaźna, zaraźliwa tylko w
obrębie stada, choroba nowo narodzonych jagniąt,
wywoływana przez bakterię Clostridium perfringes;
objawy: brak apetytu, biegunka, gorączka, zwierzę
stoi z wygiętym grzbietem; także bezobjawowe zejścia
śmiertelne.
DYZENTERIA ŚWIŃ, zakaźna, zaraźliwa choroba
świń, gł. w wieku 10–16 tygodni, wywoływana przez
krętka Serpulina; objawy: utrata apetytu, biegunka.
DYZUNICI [łac.], pol. prawosławni, którzy nie uznali
? unii brzeskiej 1596 (gł. na Białorusi i Ukrainie);
także Ormianie mieszkający w Polsce, którzy nie
przystąpili do unii z 1667.
DYŻEWSKI Marek, ur. 1946, teoretyk muzyki,
historyk sztuki, publicysta muz.; inicjator Dni Muzyki
Starych Mistrzów we Wrocławiu; tamże rektor Akad.
Muz.; audycje radiowe, spektakle audiowizualne.
DZAOUDZI, m. we wsch. części Majotty, fr. po-
siadłości w archip. Komorów, na O. Indyjskim, na
wyspie Dzaoudzi, połączonej groblą z wyspą Pamanzi;
15,3 tys. mieszk. (2007); port handl. (wywóz olejków
eterycznych, kopry, wanilii), rybacki i jachtowy; port
lotniczy.
DZAWCHAN, Dzawchan-gol, rz. w zach. Mongolii;
dł. 800 km, dorzecze 71,2 tys. km2; źródła w g.
Changaj, uchodzi do jez. Chjargas-nuur; wykorzysty-
wana do nawodnień.
DZBANECZNIK, Nepenthes, owadożerny, pnący się
półkrzew, jedyny rodzaj w rodzinie dzbanecznikowa-
tych (Nepenthaceae) z ok. 70 gat.; organy pułapkowe
— dzbankowate twory z wieczkiem, napełnione
płynem trawiennym; lasy równik. od Filipin po
Australię.
DZBANÓW, RÓWNINA ? Tran Ninh.
DZEDZU, Cheju,m. w Korei Pd., na wyspie Dzedzu-
do; ośr. adm. prow. Dzedzu; 401 tys. mieszk. (2010);
ośr. przem. (włók., spoż.), usługowy regionu sadowni-
czego i turyst.; port handl. i rybacki; port lotn.;
uniwersytet.
DZEDZU-DO, Cheju-do, wyspa w Korei Pd., u pd.
wybrzeża Płw. Koreańskiego; wraz z sąsiednimi,
skalistymi wysepkami stanowi prow. Dzedzu; 1825
km2, 532 tys. mieszk. (2010); górzysta (wys. do 1950
m); jaskinie lawowe; turystyka; uprawa jęczmienia,
bawełny, owoców cytrusowych, herbaty; rybołówstwo;
gł. m. Dzedzu.
DZIADOSZANIE, Dziadoszyce, Dziadosze, ple-
mię osiadłe we wczesnym średniowieczu na pn.-zach.
obszarach Dolnego Śląska.
DZIADOSZYCE ? Dziadoszanie.
DZIADY, u ludów słow. i bałtyckich (gł. na Białorusi i
Litwie) uroczystość ku czci zmarłych; były obchodzone
2 razy w roku (wiosna, jesień), sięgały tradycjami
czasów przedchrześcijańskich.
DZIAŁ WODNY, hydrol. linia oddzielająca obszary
odwadniane przez różne systemy rzeczne (lub ich
części), morza i oceany.
DZIAŁANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZASADA,
zasada akcji i reakcji, fiz. trzecia zasada dynamiki
Newtona; ? Newtona zasady dynamiki.
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masa 5–10 kg; od innych kolczatek różni się dłuższym
dziobem i rzadszymi kolcami; Nowa Gwinea.
PRAKOPYTNE, kondylartry, zool. kopalne, prymi-
tywne ssaki kopytne; różnej wielkości, wyglądem
przypominały prymitywne drapieżne; wszystko- lub
roślinożerne; pojawiły się w kredzie, wymarły w mio-
cenie; od nich wyprowadza się m.in. kopytne, mrów-
niki, walenie.
PRAKRYSZTAŁY, geol. kryształy występujące w
skałach magmowych (np. kryształy oliwinu w bazalcie,
plagioklazu w andezycie), krystalizujące wcześniej niż
ciasto skalne; rodzaj ? fenokryształów.
PRAKRYTI [sanskr.], filoz. ind. prasubstancja, na-
tura, podłoże, materialna podstawa rzeczywistości,
źródło aktywności; pierwiastek żeński; zwykle przeciw-
stawiona ? puruszy.
PRAKRYTY [sanskr.], ogólna nazwa średnioindo-
aryjskich języków lud. i lit., gł. w pn. i środk. Indiach
od poł. I tysiącl. p.n.e. do końca I tysiącl. n.e.;
najważniejsze p. lit.: ardhamagadhi, magadhi, maha-
rasztri, śauraseni; czasem do p. zalicza się również pali.
PRAKSEOLOGIA [gr.], metodol., naukozn. teoria
sprawnego działania, dziedzina badań nauk. dotyczą-
cych wszelkiego celowego działania ludzkiego, zwł.
racjonalności, skuteczności i efektywności jego metod;
jednym z twórców i czołowych przedstawicieli p. był T.
Kotarbiński.
PRAKSYTELES, Praxitélēs, IV w. p.n.e., rzeźbiarz
gr. z Aten; wybitny przedstawiciel szkoły attyckiej;
mistrz miękkiego modelunku i zmysłowego wdzięku;
wprowadził akt kobiecy; dzieła znane gł. z kopii rzym.
(Satyr odpoczywający, Afrodyta z Knidos).
PRAKTYKA [niem. 5 gr.], naukozn. dziedzina
świadomej i celowej aktywności ludzkiej polegającej
na przedmiotowej, zobiektywizowanej realizacji ja-
kiejś nauki, doktryny, koncepcji itp.; obejmuje także
rezultaty owej działalności i doświadczenia w niej
nabyte; czasem przeciwstawiana teorii jako dziedzinie
aktywności wyłącznie intelektualnej.
PRAKTYKABLE [niem. 5 fr.], przystawki, teatr
drewn. elementy konstrukcyjne (niewidoczne dla
publiczności) wspomagające dekoracje; służą np. do
podtrzymywania ścian, stawiania na nich czegoś lub
stawania na nich (np. jeśli aktor ma się pokazać w
oknie, umieszczonym dość wysoko, wchodzi po schod-
kach p. przystawianego od tyłu do ściany); także w sali
teatr., widowiskowej — składane, zapasowe siedzenie
bez oparcia, przymocowane od strony przejścia do
rzędu stałych foteli, zw. też dostawką, strapontenem.
PRAŁAT [łac.], w Kościele rzymskokatol. duchowny
mający zwyczajną jurysdykcję kośc., tzn. wynikającą z
urzędu lub funkcji (biskup, wikariusz generalny);
także tytuł honorowy duchownych.
PRAMBANAN, miejscowość w Indonezji, na Jawie,
w pobliżu Jogyakarty; wielki kompleks świątynny Lara
Jongrang (X w., restauracja XX w.); gł. świątynia
poświęcona Śiwie; w pobliżu świątynie buddyjskie
(VIII, IX w.).
PRAMIAZGA, bot. ? prokambium.
PRAMONOTEIZM [gr.], teoria w religioznawstwie
głosząca, że najbardziej pierwotną formą wierzeń rel.
był ? monoteizm, który później uległ degeneracji i
przekształcił się w różne kulty (animistyczne, politeis-
tyczne); twórcą teorii był W. Schmidt.
PRAMPOLINI Enrico, 1894–1956, wł. malarz, sce-
nograf, eseista; współdziałał z ruchem futuryst.,
następnie jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej
(Czarodziej szybkości); w Paryżu czł. Cercle et Carré
i Abstraction-Création.
PRANA [sanskr.], w hinduizmie tchnienie życiowe,
podstawowy pierwiastek przenikający człowieka, który
umożliwia mu życie i ruch.
PRANAGOZALĄŻKOWE, Progymnosprmophyta,
gromada kopalnych roślin o pokroju drzew iglastych;
pień wys. 10–20 m, zakończony pióropuszem liści;
uważa się, że p. dały początek roślinom nasiennym.
PRANDTAUER, Prandauer, Jakob, 1660–1726, ar-
chitekt austr.; wybitny reprezentant dojrzałego baroku;
opactwo Benedyktynów w Melk nad Dunajem.
PRANDTL [prantl] Ludwig, 1875–1953, fizyk niem.;
prof. politechn. w Hanowerze, zał. i dyr. inst. nauk.
aerodynamiki w Getyndze; prace z dziedziny aero- i
hydrodynamiki, teorii sprężystości i plastyczności,
wytrzymałości materiałów; podał analogię błonową;
twórca teorii warstwy przyściennej i teorii profilu
aerodynamicznego.
PRANDTLA LICZBA, Pr, liczba podobieństwa
termodynamicznego charakteryzująca zdolność płynu
do przewodzenia ciepła; równa stosunkowi współ-
czynnika lepkości kinematycznej płynu do współczyn-
nika wyrównywania temperatur.
PRANDTLA RURKA, mech. rodzaj rurki spiętrze-
niowej; składa się z 2 współosiowych rurek, z których
jedna mierzy ciśn. spiętrzenia, druga — przez otworki
w ściance bocznej — ciśn. statyczne; z różnicy tych
ciśn. (czyli ciśn. dynamicznego), korzystając z równa-
nia Bernoulliego, oblicza się prędkość przepływu.
PRANERCZE, śródnercze, ciało Wolffa, parzysty
narząd wydalniczy krągłoustych, ryb i płazów (u
wyższych kręgowców tylko u zarodka); jest drugą
formą rozwojową ? nerki; część p. służy do wyprowa-
dzania nasienia.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ekon. wpro-
wadzanie do obiegu pieniędzy pochodzących z nie-
legalnych źródeł w celu nadania im pozorów legal-
ności; np. odprowadzanie podatku od fikcyjnych
przychodów z restauracji.
PRANIE MÓZGU, ang. brainwashing, technika
zmierzająca do systematycznego osłabienia i niszcze-
nia dotychczasowych przekonań i nawyków jakiejś
osoby; może przybierać formy znęcania się psych. i

fiz., jak: fałszowanie informacji na temat osób bliskich
i stosunków społ., ograniczenie kontaktów z otocze-
niem, głodzenie czy wręcz grożenie śmiercią.
PRANTL Karl von (mł.), 1849–93, botanik niem.;
prof. uniw. we Wrocławiu i dyr. ogrodu bot. tamże;
współtwórca (z A. Englerem) wielotomowego dzieła
Die natürlichen Pflanzenfamilien.
PRAPAGÓREK, w religii staroż. Egiptu bóg-Stwór-
ca, który pod postacią p. wyłonił się z ? Nu (pra-
oceanu), zapoczątkowując dzieło stworzenia świata.
PRAPANTJI, Prapañcā, XIV w., indonez. poeta
dworski, historyk; autor poematu Nagarakretagama,
który jest doskonałym źródłem dla poznania legend,
historii, polit., kult. i społ. aspektów życia jawajskiego
królestwa Majapahit.
PRAPŁAZIEC, płazak, Lepidosiren paradoxa, ryba
dwudyszna; dł. do 1,2 m; skrzela słabo rozwinięte, 2
worki płucne; samiec opiekuje się ikrą; okres suszy
spędza zagrzebany w mule; muliste, zarośnięte zbior-
niki dorzecza Amazonki.
PRAPŁETWIEC, Protopterus, rodzaj ryb dwudysz-
nych; 4 gat.; dł. 0,3–2 m; rzeki tropik. Afryki; znaczenie
gosp. lokalne.
PRAPTAK, zool. ? archeopteryks.
PRASA [łac.], techn. maszyna do prasowania, czyli
wywierania nacisku (nie uderzania) przez element
roboczy (suwak) na obrabiany element; stosowana
m.in. do kucia i tłoczenia elementów metal., tłoczenia
przedmiotów z tworzyw sztucznych, wyciskania soków
i olejów, wytwarzania pastylek i tabletek; prymitywne
p. dźwigniowe, a następnie śrubowe, były stosowane
już w starożytności do wyciskania soku z owoców.
PRASA [łac.], ogół druków periodycznych, różniących
się częstotliwością ukazywania się, nakładem, inten-
cjami wydawcy, oczekiwaniami odbiorcy, zawierający
informacje, komentarze, oceny dotyczące wydarzeń
polit., społ., gosp., kult. itp.; w szerszym znaczeniu
także czasopiśmiennictwo specjalistyczne (nauk.,
zaw.); pierwsze gazety codzienne powstały w XVIII
w., w XIX w. agencje prasowe oraz p. komercyjna
(masowa, sensacyjna); w latach 20. XX w. pojawiły się
magazyny ilustrowane; pierwsze pol. pismo — „Mer-
kuriusz Polski Ordynaryjny” (1661); rozwój p. od zał.
„Kuriera Polskiego” (1729); po 1864 liczne tygodniki i
p. komercyjna; w okresie 20-lecia międzywojennego
rozwój; 1939–45 w kraju (p. tajna oraz tzw. p. gadzi-
nowa) i na emigracji; po 1945 krajowa p. podporząd-
kowana władzy i zmuszona do realizacji jej celów
polit.; od 1976 wydawnictwa tzw. drugiego obiegu; po
upadku systemu komunist. wolność wypowiedzi, nowe
tytuły informacyjno-polit. oraz p. sensacyjna, tabloidy,
pisma ilustrowane dla masowego czytelnika.
PRASA FILTRACYJNA, rodzaj filtru ciśnieniowego
o działaniu okresowym; zestaw dociśniętych do siebie,
ułożonych naprzemian obciągniętych tkaniną płyt i
pustych ram; do wnętrza ram doprowadza się pod ciśn.
zawiesinę; ciecz przesącza się i spływa na dół prasy, a
osad zbiera się na tkaninie i wypełnia wnętrze ram.
PRASA HYDRAULICZNA, prasa, w której nacisk
jest wywierany za pomocą suwaka połączonego z
tłokiem (lub nurnikiem) przesuwającym się w cylind-
rze pod wpływem ciśn. cieczy; ciśn. cieczy w cylindrze
wywołuje pompa (np. tłokowa) lub akumulator
hydrauliczny; p.h. skonstruował 1795 J. Bramah (przy
współudziale H. Maudslaya).
PRASA MECHANICZNA, prasa, w której nacisk jest
wywierany za pomocą suwaka o napędzie mech.; zależ-
nie od sposobu wprawiania w ruch suwaka p.m.: dźwig-
niowa, korbowa, kolanowa, śrubowa, mimośrodowa.
PRASKA PROWINCJA KULTUROWA, archeol.
prow. kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży
środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między
środk. i górną Łabą a środk. Dnieprem, istniejąca
V–VII w.; nazwa od czes. Pragi; podstawą gospodarki
było rolnictwo i hodowla bydła; osiedla otwarte,
pochówki ciałopalne, najczęściej popielnicowe; twór-
cami p.p.k. były społeczności słow., nazywane w
przekazach pisanych z VI–VII w. Sklawinami.
PRASKA SZKOŁA STRUKTURALISTYCZNA,
gł. kierunek badawczy ? strukturalizmu eur., kon-
centrujący się wokół ? Praskiego Koła Lingwistycz-
nego; rozwinęła koncepcję F. de Saussure’a o języku
jako systemie znaków, zajmowała się systemem leksy-
kalnym i stylistyką, stworzyła nową dziedzinę języko-
znawstwa, ? fonologię.
„PRASKA WIOSNA”, próba demokratyzacji ustroju
komunist. w Czechosłowacji 1968; na pocz. 1968 nowe
kierownictwo KPCz z A. Dubčekiem zapowiedziało
zerwanie z dziedzictwem stalinizmu; 5 IV program KC:
m.in. zniesienie cenzury, zezwolenie na działalność
małych firm pryw., uznanie prawa obywateli do
zgromadzeń i zrzeszania się; zapoczątkowany proces
reform przerwała VIII 1968 wojsk. interwencja państw
UkładuWarsz., w wyniku której zginęło ponad 80 osób.
PRASKIE KOŁO LINGWISTYCZNE, Cercle
Linguistique de Prague, stowarzyszenie językozn.,
zał. 1926 przez V. Mathesiusa, zalążek praskiej szkoły
strukturalistycznej; gł. przedstawiciele: B. Havránek,
R. Jacobson, S. Karcevski, N. Trubieckoj.
PRASKIE POKOJE: 30 V 1635, między ces.
Ferdynandem II a elektorem saskim Janem Jerzym I
w czasie wojny trzydziestoletniej; przyznał Saksonii
Łużyce jako lenno czes.; 23 VIII 1866, zakończył
wojnę austr.-prus.; pokonana Austria zrzekła się praw
do Szlezwiku-Holsztyna, zgodziła na rozwiązanie
Związku Niem. oraz zyski terytorialne Prus w środk.
i pn. Niemczech.
PRASKRZYPY, praskrzypowce, Hyeniales, rząd z
gromady skrzypowych, obejmujący wymarłe rośliny o
cechach pośrednich między ? skrzypami a ? papro-
ciami; żyły w dewonie.

PRASLIN [praslę
˙
], Praslin Island, wyspa w archip.

Seszeli, w grupie Mahé, na O. Indyjskim; pow. 39 km2,
ok. 5 tys. mieszk.; wys. do 370 m; wilgotny las równik.;
rezerwat (na Liście Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult.
UNESCO) z endemicznym gat. palm kokosowych
(Lodoicea maldivica); ośr. wypoczynkowe i kąpieliska;
lotnisko.
PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK, prajęzyk, z którego ok.
V–VI w. n.e. rozwinęły się języki słowiańskie.
PRASOWANIE, wywieranie nacisku za pomocą
prasy: a) tłoczenie objętościowe, podczas którego
następuje zmiana kształtu i grubości półwyrobu, b) wy-
ciskanie stemplem (na prasie kuźniczej), c) kształto-
wanie pod ciśn. przedmiotów z materiałów rozdrob-
nionych (proszków, trocin); p. to także wygładzanie
powierzchni (tkanin, skóry) przez nacisk gorącej
powierzchni żelazka lub specjalnej prasy.
PRASOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH,
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, gł. duro-
plastów; tworzywa termoplast. wprowadza się do
formy prasowniczej w postaci proszku lub granulatu;
przez prasowanie formuje się też, zwł. w przemyśle
samoch., wyroby otrzymywane z poliestrowych tło-
czyw arkuszowych; prasowanie tłoczne (stosowane już
w 1. poł. XX w.) i przetłoczne.
PRASOZNAWSTWO, medioznawstwo, nauka o
tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy
(mediów); w szerszym znaczeniu wiedza o komuniko-
waniu masowym.
PRASZKA, m. w woj. opol. (pow. oleski), nad Prosną;
7,9 tys. mieszk. (2013); zakłady sprzętu motoryzacyj-
nego, metal., maszyn., odzież., spoż.; węzeł drogowy;
muzeum; prawa miejskie 1392–1870 i od 1919.
PRATCHAWCE, zool. ? pazurnice.
PRATCHETT [präczet] Terry, (Terence Daniel
John), 1948–2015, pisarz ang.; bestselerowe powieści
fantasy i science fiction utrzymane w konwencji kome-
diowej; Kolor magii, Ciekawe czasy, Potworny regi-
ment.
PRATER, słynny park w Wiedniu, między Dunajem a
Kanałem Dunajskim; zał. w XV w. jako zwierzyniec
cesarski; popularny ośr. sport.-wypoczynkowy i roz-
rywkowy.
PRATO, m. w środk. Włoszech (region Toskania),
nad rz. Bisenzio (dopływ Arno); 187 tys. mieszk.
(2010); ośr. adm. prowincji Prato; duży ośr. przemysłu
włók.; ponadto przemysł metal., maszyn., miner.,
spoż.; węzeł drogowy; muzea; got. katedra (XIII, XV
w.), kościoły, zamek (XIII w.), pałace, m.in. Palazzo
Pretorio (przeł. XIII i XIV w.).
PRATOLINI Vasco, 1913–91, pisarz wł.; neorealista;
powieści z życia mieszkańców robotn. dzielnic Floren-
cji (Ulica ubogich kochanków, trylogia Una storia
italiana).
PRATT [prät] Edwin John, 1882–1964, poeta kanad.,
tworzący w języku ang.; prof. uniw. w Toronto;
romant. liryki i poematy epickie o morzu oraz walce
człowieka z żywiołem.
PRAU [malajskie], nazwa różnych typów malaj. i
indonez. łodzi wiosłowych i żaglowych; używane od
tysięcy lat w prawie niezmienionej postaci.
PRAU, Gunung Prau, czynny wulkan w Indonezji, w
środk. części Jawy, na południowy wschód od m.
Pekalongan; wys. 2565 m; wraz z wulkanami Sundoro i
Sumbing tworzy jeden masyw.
PRAVAZ [prawa

˙
:z] Charles Gabriel, 1791–1857, fr.

chirurg ortopeda; zał. i kier. Inst. Ortopedycznego w
Lyonie; nowe metody leczenia ortopedycznego; w
leczeniu tętniaków zastosował własny przyrząd —
prototyp dzisiejszej strzykawki.
PRAWA CZŁOWIEKA, zespół podstawowych, nie-
zbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących
człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry,
płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie nar. lub
społ., majątek, urodzenie, stan zdrowia i in.; nieod-
łącznie związane z naturą człowieka; uniwersalny
system ochrony p.cz. stworzyła ONZ; pierwszą próbą
ich określenia była Deklaracja praw człowieka z 1948;
jej rozwinięciem — Pakty praw człowieka z 1966;
istnieją też 3 systemy regionalne oprac. przez Radę
Europy (Europejska konwencja praw człowieka), OPA
i OJA.
PRAWA KARDYNALNE, określenie nadrzędnych i
niezmiennych zasad ustroju Rzeczypospolitej XVII–
XVIII w.; obejmowały m.in.: artykuły henrykowskie,
pacta conventa, zasadę wolnej elekcji, neminem
captivabimus nisi iure victum, liberum veto; na sejmie
1767–68 zagwarantowane przez Rosję.
PRAWA LOGICZNE, twierdzenia logiki, zdania
prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej inter-
pretacji występujących w nich stałych pozalog.; na ich
podstawie orzeka się wynikanie log. jednych zdań z
drugich.
PRAWA WŁASNOŚCI, ekon. określone prawem,
dopuszczalne społecznie pryw. i grupowe możliwości
korzystania z zasobów dóbr i usług; ustanowienie p.w.
ma na celu utrzymanie porządku społecznego, a ich
przestrzeganie powinno gwarantować państwo; także
kierunek nauk. (ang. property rights) badający p.w.; u
jego podstaw leży stwierdzenie, iż koszty transakcji są
minimalizowane, gdy p.w. są jasno określone, a właści-
ciele mają nieskrępowaną swobodę dysponowania
nimi.
PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI JED-
NOSTKI, zespół uregulowanych konstytucją i usta-
wami uprawnień obywatela określających jego udział
w wykonywaniu władzy państw. (m.in. prawo wybor-
cze, wolność zrzeszania się).
PRAWASZE, pravaši, chorw. ruch nar. od lat 60.
XIX w.; przywódca A. Starčević; celem odzyskanie
suwerenności państw.; największe wpływy w latach 80.

i na pocz. 90. XIX w.; 1894 program szerokiej
autonomii dla Chorwacji; od 1895 wewn. rozłamy.
PRAWDA, gr. etētymı́a, alé̄theia, łac. veritas, filoz.
według tzw. klas. definicji p. — zgodność, adekwat-
ność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy,
którego ten sąd dotyczy; pierwsze sformułowanie klas.
definicji p. pochodzi od Arystotelesa; prawda ontolo-
giczna — zgodność bytu z jego własną istotą; w klas.
filozofii ind. — zgodność myśli, mowy i czynu z
rzeczywistością; semantyczna definicja A. Tarskiego
— zdanie „p” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy
(jest tak, że) „p”; koherencyjna defincja p. — wewn.
spójność twierdzeń jakiejś teorii; pragmatystyczna
definicja p. — to, co poznawczo użyteczne i korzystne.
„PRAWDA”, tygodnik społ.-polit. i lit., wyd. 1881–1915
w Warszawie; zał. i red. (do 1902) A. Świętochowski;
jedno z czołowych czasopism pol. pozytywizmu.
„PRAWDA”, dziennik ros., wyd. od 1912 w Moskwie;
organ prasowy bolszewików (od 1918 KC), po
rozwiązaniu 1991 KPZR dziennik niezależny.
PRAWDA RUSKA, Russkaja prawda, Prawda
rośkaja, zbiór praw Rusi Kijowskiej; najstarsza
wersja, tzw. Krótka Prawda, pochodzi z XI w.;
późniejsze z XII w. (Obszerna Prawda) i XVII w.
(Skrócona Prawda).
PRAWDIŃSK, do 1946 Friedland, pol. Frydland,
m. w Rosji (obw. kaliningradzki), nad Łyną; 4,4 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., zakład asfaltobetonu;
miejsce znanej bitwy (? Frydland).
PRAWDOPODOBIEŃSTWA RACHUNEK, teo-
ria prawdopodobieństwa, probabilistyka, dział
matematyki zajmujący się badaniem modeli zjawisk
losowych (przypadkowych) oraz praw rządzących tymi
zjawiskami; jej obecny rozwój jest w znacznym stopniu
stymulowany problemami formułowanymi m.in. w
technice, biologii, fizyce i chemii, ekonomii, medycy-
nie, socjologii, psychologii.
PRAWDOPODOBIEŃSTWA ROZKŁAD, mat. ?
rozkład zmiennej losowej.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO, mat. liczbowe wyra-
żenie oceny możliwości zajścia jakiegoś zdarzenia
losowego; dla doświadczeń losowych o skończonej
liczbie jednakowo prawdopodobnych wyników —
wyraża się stosunkiem liczby wyników sprzyjających
danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych
wyników w danym doświadczeniu (klas. definicja p.);
ogólnie p. definiuje się aksjomatycznie (A. Kołmogo-
row, 1933).
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A POSTERIORI,
mat. prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarze-
nia, gdy nasza wiedza o tym zdarzeniu jest wzboga-
cona rezultatami eksperymentów i obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A PRIORI, mat.
prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarzenia
opisujące naszą wiedzę o tym zdarzeniu przed wyko-
naniem odpowiednich eksperymentów lub obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE,
mat. prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia
losowego A obliczone przy założeniu, że zaszło inne
zdarzenie B; zwykle oznaczane P(A|B).
PRAWDZIWEK, bot. ? borowik (szlachetny).

PRAWEJ DŁONI REGUŁA, fiz. reguła określająca
kierunek i zwrot siły elektromotorycznej (SEM) indu-
kowanej w przewodniku poruszającym się w stałym polu
magnet.: jeśli prawa dłoń z wyciągniętymi 4 palcami i
odchylonym kciukiem jest ustawiona nad przewodni-
kiem tak, że linie sił pola magnet. trafiają na wewn.
część dłoni, a kciuk wskazuje kierunek ruchu przewod-
nika, to pozostałe palce wskazują kierunek indukowanej
w przewodniku SEM (a więc i kierunek prądu elektr.).
PRAWICA, określenie powstałe we Francji w okresie
walki mieszczaństwa przeciwko absolutyzmowi (fr. Sta-
ny Generalne 1789), gdy przedstawiciele arystokracji,
szlachty, duchowieństwa zasiadali w parlamencie po
prawej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej
stronie króla; rozpowszechnione w XIX w. jako zbior-
cze określenie ugrupowań zachowawczych (konserwa-
tywnych), uznających za nadrzędne wartości poszano-
wanie dla tradycji, autorytetów, hierarchii społ., wstrze-
mięźliwość w dokonywaniu zmian w systemie społ.-
-gosp. i polit., sprzyjających gospodarce wolnorynkowej.
PRAWICA HEGLOWSKA, nurt heglizmu, zw.
także szkołą staroheglowską, interpretujący filozofię
religii G.W.F. Hegla w duchu ortodoksyjnego chrześ-
cijaństwa i broniący wniosków wynikających z jego
systemu (m.in.: G.A. Gabler, H.F.W. Hinrichs, J.K.F.
Rosenkranz).
PRAWIERÓWNIA, geol. ? peneplena.
PRAWO, system ogólnych i abstrakc. reguł zachowa-
nia (norm prawnych) związanych genet. i funkcjonal-

Reguła prawej dłoni

823 PRA

masa 5–10 kg; od innych kolczatek różni się dłuższym
dziobem i rzadszymi kolcami; Nowa Gwinea.
PRAKOPYTNE, kondylartry, zool. kopalne, prymi-
tywne ssaki kopytne; różnej wielkości, wyglądem
przypominały prymitywne drapieżne; wszystko- lub
roślinożerne; pojawiły się w kredzie, wymarły w mio-
cenie; od nich wyprowadza się m.in. kopytne, mrów-
niki, walenie.
PRAKRYSZTAŁY, geol. kryształy występujące w
skałach magmowych (np. kryształy oliwinu w bazalcie,
plagioklazu w andezycie), krystalizujące wcześniej niż
ciasto skalne; rodzaj ? fenokryształów.
PRAKRYTI [sanskr.], filoz. ind. prasubstancja, na-
tura, podłoże, materialna podstawa rzeczywistości,
źródło aktywności; pierwiastek żeński; zwykle przeciw-
stawiona ? puruszy.
PRAKRYTY [sanskr.], ogólna nazwa średnioindo-
aryjskich języków lud. i lit., gł. w pn. i środk. Indiach
od poł. I tysiącl. p.n.e. do końca I tysiącl. n.e.;
najważniejsze p. lit.: ardhamagadhi, magadhi, maha-
rasztri, śauraseni; czasem do p. zalicza się również pali.
PRAKSEOLOGIA [gr.], metodol., naukozn. teoria
sprawnego działania, dziedzina badań nauk. dotyczą-
cych wszelkiego celowego działania ludzkiego, zwł.
racjonalności, skuteczności i efektywności jego metod;
jednym z twórców i czołowych przedstawicieli p. był T.
Kotarbiński.
PRAKSYTELES, Praxitélēs, IV w. p.n.e., rzeźbiarz
gr. z Aten; wybitny przedstawiciel szkoły attyckiej;
mistrz miękkiego modelunku i zmysłowego wdzięku;
wprowadził akt kobiecy; dzieła znane gł. z kopii rzym.
(Satyr odpoczywający, Afrodyta z Knidos).
PRAKTYKA [niem. 5 gr.], naukozn. dziedzina
świadomej i celowej aktywności ludzkiej polegającej
na przedmiotowej, zobiektywizowanej realizacji ja-
kiejś nauki, doktryny, koncepcji itp.; obejmuje także
rezultaty owej działalności i doświadczenia w niej
nabyte; czasem przeciwstawiana teorii jako dziedzinie
aktywności wyłącznie intelektualnej.
PRAKTYKABLE [niem. 5 fr.], przystawki, teatr
drewn. elementy konstrukcyjne (niewidoczne dla
publiczności) wspomagające dekoracje; służą np. do
podtrzymywania ścian, stawiania na nich czegoś lub
stawania na nich (np. jeśli aktor ma się pokazać w
oknie, umieszczonym dość wysoko, wchodzi po schod-
kach p. przystawianego od tyłu do ściany); także w sali
teatr., widowiskowej — składane, zapasowe siedzenie
bez oparcia, przymocowane od strony przejścia do
rzędu stałych foteli, zw. też dostawką, strapontenem.
PRAŁAT [łac.], w Kościele rzymskokatol. duchowny
mający zwyczajną jurysdykcję kośc., tzn. wynikającą z
urzędu lub funkcji (biskup, wikariusz generalny);
także tytuł honorowy duchownych.
PRAMBANAN, miejscowość w Indonezji, na Jawie,
w pobliżu Jogyakarty; wielki kompleks świątynny Lara
Jongrang (X w., restauracja XX w.); gł. świątynia
poświęcona Śiwie; w pobliżu świątynie buddyjskie
(VIII, IX w.).
PRAMIAZGA, bot. ? prokambium.
PRAMONOTEIZM [gr.], teoria w religioznawstwie
głosząca, że najbardziej pierwotną formą wierzeń rel.
był ? monoteizm, który później uległ degeneracji i
przekształcił się w różne kulty (animistyczne, politeis-
tyczne); twórcą teorii był W. Schmidt.
PRAMPOLINI Enrico, 1894–1956, wł. malarz, sce-
nograf, eseista; współdziałał z ruchem futuryst.,
następnie jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej
(Czarodziej szybkości); w Paryżu czł. Cercle et Carré
i Abstraction-Création.
PRANA [sanskr.], w hinduizmie tchnienie życiowe,
podstawowy pierwiastek przenikający człowieka, który
umożliwia mu życie i ruch.
PRANAGOZALĄŻKOWE, Progymnosprmophyta,
gromada kopalnych roślin o pokroju drzew iglastych;
pień wys. 10–20 m, zakończony pióropuszem liści;
uważa się, że p. dały początek roślinom nasiennym.
PRANDTAUER, Prandauer, Jakob, 1660–1726, ar-
chitekt austr.; wybitny reprezentant dojrzałego baroku;
opactwo Benedyktynów w Melk nad Dunajem.
PRANDTL [prantl] Ludwig, 1875–1953, fizyk niem.;
prof. politechn. w Hanowerze, zał. i dyr. inst. nauk.
aerodynamiki w Getyndze; prace z dziedziny aero- i
hydrodynamiki, teorii sprężystości i plastyczności,
wytrzymałości materiałów; podał analogię błonową;
twórca teorii warstwy przyściennej i teorii profilu
aerodynamicznego.
PRANDTLA LICZBA, Pr, liczba podobieństwa
termodynamicznego charakteryzująca zdolność płynu
do przewodzenia ciepła; równa stosunkowi współ-
czynnika lepkości kinematycznej płynu do współczyn-
nika wyrównywania temperatur.
PRANDTLA RURKA, mech. rodzaj rurki spiętrze-
niowej; składa się z 2 współosiowych rurek, z których
jedna mierzy ciśn. spiętrzenia, druga — przez otworki
w ściance bocznej — ciśn. statyczne; z różnicy tych
ciśn. (czyli ciśn. dynamicznego), korzystając z równa-
nia Bernoulliego, oblicza się prędkość przepływu.
PRANERCZE, śródnercze, ciało Wolffa, parzysty
narząd wydalniczy krągłoustych, ryb i płazów (u
wyższych kręgowców tylko u zarodka); jest drugą
formą rozwojową ? nerki; część p. służy do wyprowa-
dzania nasienia.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ekon. wpro-
wadzanie do obiegu pieniędzy pochodzących z nie-
legalnych źródeł w celu nadania im pozorów legal-
ności; np. odprowadzanie podatku od fikcyjnych
przychodów z restauracji.
PRANIE MÓZGU, ang. brainwashing, technika
zmierzająca do systematycznego osłabienia i niszcze-
nia dotychczasowych przekonań i nawyków jakiejś
osoby; może przybierać formy znęcania się psych. i

fiz., jak: fałszowanie informacji na temat osób bliskich
i stosunków społ., ograniczenie kontaktów z otocze-
niem, głodzenie czy wręcz grożenie śmiercią.
PRANTL Karl von (mł.), 1849–93, botanik niem.;
prof. uniw. we Wrocławiu i dyr. ogrodu bot. tamże;
współtwórca (z A. Englerem) wielotomowego dzieła
Die natürlichen Pflanzenfamilien.
PRAPAGÓREK, w religii staroż. Egiptu bóg-Stwór-
ca, który pod postacią p. wyłonił się z ? Nu (pra-
oceanu), zapoczątkowując dzieło stworzenia świata.
PRAPANTJI, Prapañcā, XIV w., indonez. poeta
dworski, historyk; autor poematu Nagarakretagama,
który jest doskonałym źródłem dla poznania legend,
historii, polit., kult. i społ. aspektów życia jawajskiego
królestwa Majapahit.
PRAPŁAZIEC, płazak, Lepidosiren paradoxa, ryba
dwudyszna; dł. do 1,2 m; skrzela słabo rozwinięte, 2
worki płucne; samiec opiekuje się ikrą; okres suszy
spędza zagrzebany w mule; muliste, zarośnięte zbior-
niki dorzecza Amazonki.
PRAPŁETWIEC, Protopterus, rodzaj ryb dwudysz-
nych; 4 gat.; dł. 0,3–2 m; rzeki tropik. Afryki; znaczenie
gosp. lokalne.
PRAPTAK, zool. ? archeopteryks.
PRASA [łac.], techn. maszyna do prasowania, czyli
wywierania nacisku (nie uderzania) przez element
roboczy (suwak) na obrabiany element; stosowana
m.in. do kucia i tłoczenia elementów metal., tłoczenia
przedmiotów z tworzyw sztucznych, wyciskania soków
i olejów, wytwarzania pastylek i tabletek; prymitywne
p. dźwigniowe, a następnie śrubowe, były stosowane
już w starożytności do wyciskania soku z owoców.
PRASA [łac.], ogół druków periodycznych, różniących
się częstotliwością ukazywania się, nakładem, inten-
cjami wydawcy, oczekiwaniami odbiorcy, zawierający
informacje, komentarze, oceny dotyczące wydarzeń
polit., społ., gosp., kult. itp.; w szerszym znaczeniu
także czasopiśmiennictwo specjalistyczne (nauk.,
zaw.); pierwsze gazety codzienne powstały w XVIII
w., w XIX w. agencje prasowe oraz p. komercyjna
(masowa, sensacyjna); w latach 20. XX w. pojawiły się
magazyny ilustrowane; pierwsze pol. pismo — „Mer-
kuriusz Polski Ordynaryjny” (1661); rozwój p. od zał.
„Kuriera Polskiego” (1729); po 1864 liczne tygodniki i
p. komercyjna; w okresie 20-lecia międzywojennego
rozwój; 1939–45 w kraju (p. tajna oraz tzw. p. gadzi-
nowa) i na emigracji; po 1945 krajowa p. podporząd-
kowana władzy i zmuszona do realizacji jej celów
polit.; od 1976 wydawnictwa tzw. drugiego obiegu; po
upadku systemu komunist. wolność wypowiedzi, nowe
tytuły informacyjno-polit. oraz p. sensacyjna, tabloidy,
pisma ilustrowane dla masowego czytelnika.
PRASA FILTRACYJNA, rodzaj filtru ciśnieniowego
o działaniu okresowym; zestaw dociśniętych do siebie,
ułożonych naprzemian obciągniętych tkaniną płyt i
pustych ram; do wnętrza ram doprowadza się pod ciśn.
zawiesinę; ciecz przesącza się i spływa na dół prasy, a
osad zbiera się na tkaninie i wypełnia wnętrze ram.
PRASA HYDRAULICZNA, prasa, w której nacisk
jest wywierany za pomocą suwaka połączonego z
tłokiem (lub nurnikiem) przesuwającym się w cylind-
rze pod wpływem ciśn. cieczy; ciśn. cieczy w cylindrze
wywołuje pompa (np. tłokowa) lub akumulator
hydrauliczny; p.h. skonstruował 1795 J. Bramah (przy
współudziale H. Maudslaya).
PRASA MECHANICZNA, prasa, w której nacisk jest
wywierany za pomocą suwaka o napędzie mech.; zależ-
nie od sposobu wprawiania w ruch suwaka p.m.: dźwig-
niowa, korbowa, kolanowa, śrubowa, mimośrodowa.
PRASKA PROWINCJA KULTUROWA, archeol.
prow. kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży
środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między
środk. i górną Łabą a środk. Dnieprem, istniejąca
V–VII w.; nazwa od czes. Pragi; podstawą gospodarki
było rolnictwo i hodowla bydła; osiedla otwarte,
pochówki ciałopalne, najczęściej popielnicowe; twór-
cami p.p.k. były społeczności słow., nazywane w
przekazach pisanych z VI–VII w. Sklawinami.
PRASKA SZKOŁA STRUKTURALISTYCZNA,
gł. kierunek badawczy ? strukturalizmu eur., kon-
centrujący się wokół ? Praskiego Koła Lingwistycz-
nego; rozwinęła koncepcję F. de Saussure’a o języku
jako systemie znaków, zajmowała się systemem leksy-
kalnym i stylistyką, stworzyła nową dziedzinę języko-
znawstwa, ? fonologię.
„PRASKA WIOSNA”, próba demokratyzacji ustroju
komunist. w Czechosłowacji 1968; na pocz. 1968 nowe
kierownictwo KPCz z A. Dubčekiem zapowiedziało
zerwanie z dziedzictwem stalinizmu; 5 IV program KC:
m.in. zniesienie cenzury, zezwolenie na działalność
małych firm pryw., uznanie prawa obywateli do
zgromadzeń i zrzeszania się; zapoczątkowany proces
reform przerwała VIII 1968 wojsk. interwencja państw
UkładuWarsz., w wyniku której zginęło ponad 80 osób.
PRASKIE KOŁO LINGWISTYCZNE, Cercle
Linguistique de Prague, stowarzyszenie językozn.,
zał. 1926 przez V. Mathesiusa, zalążek praskiej szkoły
strukturalistycznej; gł. przedstawiciele: B. Havránek,
R. Jacobson, S. Karcevski, N. Trubieckoj.
PRASKIE POKOJE: 30 V 1635, między ces.
Ferdynandem II a elektorem saskim Janem Jerzym I
w czasie wojny trzydziestoletniej; przyznał Saksonii
Łużyce jako lenno czes.; 23 VIII 1866, zakończył
wojnę austr.-prus.; pokonana Austria zrzekła się praw
do Szlezwiku-Holsztyna, zgodziła na rozwiązanie
Związku Niem. oraz zyski terytorialne Prus w środk.
i pn. Niemczech.
PRASKRZYPY, praskrzypowce, Hyeniales, rząd z
gromady skrzypowych, obejmujący wymarłe rośliny o
cechach pośrednich między ? skrzypami a ? papro-
ciami; żyły w dewonie.

PRASLIN [praslę
˙
], Praslin Island, wyspa w archip.

Seszeli, w grupie Mahé, na O. Indyjskim; pow. 39 km2,
ok. 5 tys. mieszk.; wys. do 370 m; wilgotny las równik.;
rezerwat (na Liście Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult.
UNESCO) z endemicznym gat. palm kokosowych
(Lodoicea maldivica); ośr. wypoczynkowe i kąpieliska;
lotnisko.
PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK, prajęzyk, z którego ok.
V–VI w. n.e. rozwinęły się języki słowiańskie.
PRASOWANIE, wywieranie nacisku za pomocą
prasy: a) tłoczenie objętościowe, podczas którego
następuje zmiana kształtu i grubości półwyrobu, b) wy-
ciskanie stemplem (na prasie kuźniczej), c) kształto-
wanie pod ciśn. przedmiotów z materiałów rozdrob-
nionych (proszków, trocin); p. to także wygładzanie
powierzchni (tkanin, skóry) przez nacisk gorącej
powierzchni żelazka lub specjalnej prasy.
PRASOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH,
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, gł. duro-
plastów; tworzywa termoplast. wprowadza się do
formy prasowniczej w postaci proszku lub granulatu;
przez prasowanie formuje się też, zwł. w przemyśle
samoch., wyroby otrzymywane z poliestrowych tło-
czyw arkuszowych; prasowanie tłoczne (stosowane już
w 1. poł. XX w.) i przetłoczne.
PRASOZNAWSTWO, medioznawstwo, nauka o
tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy
(mediów); w szerszym znaczeniu wiedza o komuniko-
waniu masowym.
PRASZKA, m. w woj. opol. (pow. oleski), nad Prosną;
7,9 tys. mieszk. (2013); zakłady sprzętu motoryzacyj-
nego, metal., maszyn., odzież., spoż.; węzeł drogowy;
muzeum; prawa miejskie 1392–1870 i od 1919.
PRATCHAWCE, zool. ? pazurnice.
PRATCHETT [präczet] Terry, (Terence Daniel
John), 1948–2015, pisarz ang.; bestselerowe powieści
fantasy i science fiction utrzymane w konwencji kome-
diowej; Kolor magii, Ciekawe czasy, Potworny regi-
ment.
PRATER, słynny park w Wiedniu, między Dunajem a
Kanałem Dunajskim; zał. w XV w. jako zwierzyniec
cesarski; popularny ośr. sport.-wypoczynkowy i roz-
rywkowy.
PRATO, m. w środk. Włoszech (region Toskania),
nad rz. Bisenzio (dopływ Arno); 187 tys. mieszk.
(2010); ośr. adm. prowincji Prato; duży ośr. przemysłu
włók.; ponadto przemysł metal., maszyn., miner.,
spoż.; węzeł drogowy; muzea; got. katedra (XIII, XV
w.), kościoły, zamek (XIII w.), pałace, m.in. Palazzo
Pretorio (przeł. XIII i XIV w.).
PRATOLINI Vasco, 1913–91, pisarz wł.; neorealista;
powieści z życia mieszkańców robotn. dzielnic Floren-
cji (Ulica ubogich kochanków, trylogia Una storia
italiana).
PRATT [prät] Edwin John, 1882–1964, poeta kanad.,
tworzący w języku ang.; prof. uniw. w Toronto;
romant. liryki i poematy epickie o morzu oraz walce
człowieka z żywiołem.
PRAU [malajskie], nazwa różnych typów malaj. i
indonez. łodzi wiosłowych i żaglowych; używane od
tysięcy lat w prawie niezmienionej postaci.
PRAU, Gunung Prau, czynny wulkan w Indonezji, w
środk. części Jawy, na południowy wschód od m.
Pekalongan; wys. 2565 m; wraz z wulkanami Sundoro i
Sumbing tworzy jeden masyw.
PRAVAZ [prawa

˙
:z] Charles Gabriel, 1791–1857, fr.

chirurg ortopeda; zał. i kier. Inst. Ortopedycznego w
Lyonie; nowe metody leczenia ortopedycznego; w
leczeniu tętniaków zastosował własny przyrząd —
prototyp dzisiejszej strzykawki.
PRAWA CZŁOWIEKA, zespół podstawowych, nie-
zbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących
człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry,
płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie nar. lub
społ., majątek, urodzenie, stan zdrowia i in.; nieod-
łącznie związane z naturą człowieka; uniwersalny
system ochrony p.cz. stworzyła ONZ; pierwszą próbą
ich określenia była Deklaracja praw człowieka z 1948;
jej rozwinięciem — Pakty praw człowieka z 1966;
istnieją też 3 systemy regionalne oprac. przez Radę
Europy (Europejska konwencja praw człowieka), OPA
i OJA.
PRAWA KARDYNALNE, określenie nadrzędnych i
niezmiennych zasad ustroju Rzeczypospolitej XVII–
XVIII w.; obejmowały m.in.: artykuły henrykowskie,
pacta conventa, zasadę wolnej elekcji, neminem
captivabimus nisi iure victum, liberum veto; na sejmie
1767–68 zagwarantowane przez Rosję.
PRAWA LOGICZNE, twierdzenia logiki, zdania
prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej inter-
pretacji występujących w nich stałych pozalog.; na ich
podstawie orzeka się wynikanie log. jednych zdań z
drugich.
PRAWA WŁASNOŚCI, ekon. określone prawem,
dopuszczalne społecznie pryw. i grupowe możliwości
korzystania z zasobów dóbr i usług; ustanowienie p.w.
ma na celu utrzymanie porządku społecznego, a ich
przestrzeganie powinno gwarantować państwo; także
kierunek nauk. (ang. property rights) badający p.w.; u
jego podstaw leży stwierdzenie, iż koszty transakcji są
minimalizowane, gdy p.w. są jasno określone, a właści-
ciele mają nieskrępowaną swobodę dysponowania
nimi.
PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI JED-
NOSTKI, zespół uregulowanych konstytucją i usta-
wami uprawnień obywatela określających jego udział
w wykonywaniu władzy państw. (m.in. prawo wybor-
cze, wolność zrzeszania się).
PRAWASZE, pravaši, chorw. ruch nar. od lat 60.
XIX w.; przywódca A. Starčević; celem odzyskanie
suwerenności państw.; największe wpływy w latach 80.

i na pocz. 90. XIX w.; 1894 program szerokiej
autonomii dla Chorwacji; od 1895 wewn. rozłamy.
PRAWDA, gr. etētymı́a, alé̄theia, łac. veritas, filoz.
według tzw. klas. definicji p. — zgodność, adekwat-
ność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy,
którego ten sąd dotyczy; pierwsze sformułowanie klas.
definicji p. pochodzi od Arystotelesa; prawda ontolo-
giczna — zgodność bytu z jego własną istotą; w klas.
filozofii ind. — zgodność myśli, mowy i czynu z
rzeczywistością; semantyczna definicja A. Tarskiego
— zdanie „p” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy
(jest tak, że) „p”; koherencyjna defincja p. — wewn.
spójność twierdzeń jakiejś teorii; pragmatystyczna
definicja p. — to, co poznawczo użyteczne i korzystne.
„PRAWDA”, tygodnik społ.-polit. i lit., wyd. 1881–1915
w Warszawie; zał. i red. (do 1902) A. Świętochowski;
jedno z czołowych czasopism pol. pozytywizmu.
„PRAWDA”, dziennik ros., wyd. od 1912 w Moskwie;
organ prasowy bolszewików (od 1918 KC), po
rozwiązaniu 1991 KPZR dziennik niezależny.
PRAWDA RUSKA, Russkaja prawda, Prawda
rośkaja, zbiór praw Rusi Kijowskiej; najstarsza
wersja, tzw. Krótka Prawda, pochodzi z XI w.;
późniejsze z XII w. (Obszerna Prawda) i XVII w.
(Skrócona Prawda).
PRAWDIŃSK, do 1946 Friedland, pol. Frydland,
m. w Rosji (obw. kaliningradzki), nad Łyną; 4,4 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., zakład asfaltobetonu;
miejsce znanej bitwy (? Frydland).
PRAWDOPODOBIEŃSTWA RACHUNEK, teo-
ria prawdopodobieństwa, probabilistyka, dział
matematyki zajmujący się badaniem modeli zjawisk
losowych (przypadkowych) oraz praw rządzących tymi
zjawiskami; jej obecny rozwój jest w znacznym stopniu
stymulowany problemami formułowanymi m.in. w
technice, biologii, fizyce i chemii, ekonomii, medycy-
nie, socjologii, psychologii.
PRAWDOPODOBIEŃSTWA ROZKŁAD, mat. ?
rozkład zmiennej losowej.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO, mat. liczbowe wyra-
żenie oceny możliwości zajścia jakiegoś zdarzenia
losowego; dla doświadczeń losowych o skończonej
liczbie jednakowo prawdopodobnych wyników —
wyraża się stosunkiem liczby wyników sprzyjających
danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych
wyników w danym doświadczeniu (klas. definicja p.);
ogólnie p. definiuje się aksjomatycznie (A. Kołmogo-
row, 1933).
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A POSTERIORI,
mat. prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarze-
nia, gdy nasza wiedza o tym zdarzeniu jest wzboga-
cona rezultatami eksperymentów i obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A PRIORI, mat.
prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarzenia
opisujące naszą wiedzę o tym zdarzeniu przed wyko-
naniem odpowiednich eksperymentów lub obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE,
mat. prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia
losowego A obliczone przy założeniu, że zaszło inne
zdarzenie B; zwykle oznaczane P(A|B).
PRAWDZIWEK, bot. ? borowik (szlachetny).

PRAWEJ DŁONI REGUŁA, fiz. reguła określająca
kierunek i zwrot siły elektromotorycznej (SEM) indu-
kowanej w przewodniku poruszającym się w stałym polu
magnet.: jeśli prawa dłoń z wyciągniętymi 4 palcami i
odchylonym kciukiem jest ustawiona nad przewodni-
kiem tak, że linie sił pola magnet. trafiają na wewn.
część dłoni, a kciuk wskazuje kierunek ruchu przewod-
nika, to pozostałe palce wskazują kierunek indukowanej
w przewodniku SEM (a więc i kierunek prądu elektr.).
PRAWICA, określenie powstałe we Francji w okresie
walki mieszczaństwa przeciwko absolutyzmowi (fr. Sta-
ny Generalne 1789), gdy przedstawiciele arystokracji,
szlachty, duchowieństwa zasiadali w parlamencie po
prawej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej
stronie króla; rozpowszechnione w XIX w. jako zbior-
cze określenie ugrupowań zachowawczych (konserwa-
tywnych), uznających za nadrzędne wartości poszano-
wanie dla tradycji, autorytetów, hierarchii społ., wstrze-
mięźliwość w dokonywaniu zmian w systemie społ.-
-gosp. i polit., sprzyjających gospodarce wolnorynkowej.
PRAWICA HEGLOWSKA, nurt heglizmu, zw.
także szkołą staroheglowską, interpretujący filozofię
religii G.W.F. Hegla w duchu ortodoksyjnego chrześ-
cijaństwa i broniący wniosków wynikających z jego
systemu (m.in.: G.A. Gabler, H.F.W. Hinrichs, J.K.F.
Rosenkranz).
PRAWIERÓWNIA, geol. ? peneplena.
PRAWO, system ogólnych i abstrakc. reguł zachowa-
nia (norm prawnych) związanych genet. i funkcjonal-

Reguła prawej dłoni

823 PRA

krasowych, lecz o innej genezie — powstałych w
skałach, które nie ulegają krasowieniu.
PSEUDOLOGIA [gr.], kłamstwo patologiczne,
zespół Delbrucka, zaburzenie psych.; chorobliwa
skłonność do mijania się z prawdą, kłamania, lecz
bez intencji wprowadzenia rozmówcy w błąd; stanowi
rodzaj zaburzeń osobowości.
PSEUDOMORFOZA [gr.], kryształ fałszywy, twór
krystaliczny, którego zewnętrzna postać nie odpowia-
da budowie wewn. i składowi chem.; przyjmuje postać
pierwotnego minerału, którego miejsce zajął, a który
uległ przemianom chem. lub został wyługowany.
PSEUDONIM [gr.], przybrana lub nadana nazwa
(nazwisko lub imię zmyślone, anagram, kryptonim),
różniące się od nazwy prawnie przysługującej; używa-
ne m.in. przez artystów, dziennikarzy, działaczy kon-
spiracyjnych.
PSEUDONIMIA, pseudoepigrafia, stosowana w
starożytności metoda lit. polegająca na przypisywaniu
autorstwa danego dzieła jakiejś wybitnej postaci z
przeszłości.
PSEUDOPODIA [gr.], zool. ? nibynóżki.
PSEUDOSFERA [gr.], mat. powierzchnia obrotowa
utworzona przez obrót ? traktrysy dokoła jej asymp-
toty; na p. realizuje się (częściowo) płaska geometria
Łobaczewskiego.
PSEUDOSOLARYZACJA [gr.-łac.], fot. ? Sabat-
tiera zjawisko.
PSEUDOSYMETRIA [gr.], symetria fałszywa, wy-
stępowanie kryształów w postaciach pozorujących
wyższą symetrię niż rzeczywista symetria sieci prze-
strzennej tych kryształów; obserwowana gł. w przy-
padku ? kryształów bliźniaczych.
PSEUDOTSUGA, bot. ? daglezja.
PSG, Paris-Saint-Germain, fr. klub piłkarski; zał.
1970 w Paryżu; zdobywca Pucharu Zdobywców Pu-
charów (1996).
PSI GRZYB, potoczna nazwa różnych gat. grzybów
kapeluszowych, nierozpoznawalnych przez amatorów
grzybobrania lub ich zdaniem niejadalnych albo też o
małej wartości konsumpcyjnej.
PSIA GWIAZDA, astr. ? Syriusz.
PSIA TRAWKA, bot. ? bliźniczka.
PSIANKA, Solanum, roślina zielna lub krzew z ro-
dziny ? psiankowatych, z ponad 1500 gat. z obszarów
międzyzwrotnik., gł. z Ameryki Pd.; w Polsce np.
trująca p. słodkogórz (S. dulcamara), z liści —
surowiec leczn.; niektóre gat. doniczkowe i rabatowe.
PSIANKOWATE, Solanaceae, rodzina roślin ziel-
nych, krzewów i drzew z klasy dwuliściennych; strefa
tropik. i umiark.; 96 rodzajów z ponad 2,3 tys. gat.;
wiele gat. trujących (np. pokrzyk wilcza-jagoda, psian-
ka słodkogórz), niektóre leczn. (np. mandragora) lub
uprawne (np. ziemniak, pomidor, papryka, tytoń).
PSICHA

˙
RIS Ja

˙
nis, Iannis Psycharis, 1854–1929,

gr. pisarz i językoznawca; prof. École Nationale des
Langues Orientales Vivantes w Paryżu; inicjator i
realizator idei wprowadzenia do literatury gr. języka
lud.; prace językozn., szkice lit., powieści, nowele,
sztuki teatr., poezje.
PSIE POLE, dzielnica w pn.-wsch. części Wrocławia,
na pr. brzegu Odry i nad Widawą; funkcje gł. przem.
(elektromaszyn., drzewny, chem., spoż.) i mieszkanio-
we; Akad. Roln. (w Strachocinie); stocznia rzeczna;
tereny rekreacyjne; cmentarze (Osobowicki, Komu-
nalny); 1109 miejsce domniemanego zwycięstwa wojsk
Bolesława III Krzywoustego nad armią niem. króla
Henryka V.
PSIZĄB, erytronium, Erytronium, rodzaj bulwias-
tych roślin zielnych z rodziny ? liliowatych, z 12 gat.,
gł. z Ameryki Pn., a tylko jeden — E. dens-canis z pd.
Europy i Azji Mniejszej.
PSIZĄB PALCZASTY, Cynodon dactylon, kosmo-
polityczna trawa; tworzy murawy, roślina ruderalna i
chwast; w Ameryce Pn. jedna z gł. roślin pastwisko-
wych; odporna na suszę.
PSKOWSKIE, JEZIORO, ros. Psko

˙
wskoje o

˙
ziero,

est. Pihkva järv, jez. w Rosji, przy granicy z Estonią;
710 km2; tworzy jeden zbiornik wodny z jez. Pejpus;
do J.P. uchodzi rz. Wielika.
PSKÓW, Pskow, m. obw. w Rosji, nad rz. Wielika;
192 tys. mieszk. (2010); przemysł elektromaszyn.,
spoż., miner., lniarski, odzież.; rzemiosło artyst.; węzeł
komunik., port lotn.; szkoła wyższa; teatry, muzea;
1138–1348 pod władzą Nowogrodu Wielkiego, na-
stępnie stol. samodzielnej republiki; 1510 włączony do
państwa mosk.; pozostałości kremla (Krom, XIII w.) z
soborem Troickim (ob. z XVIII w.), monastyry,
sobory, cerkwie (XIV–XIX w.); domy kupców z XVII
w., budowle modernistyczne (koniec XIX w.).

PSL ? Polskie Stronnictwo Ludowe.
PSL „ODRODZENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Odrodzenie”.
PSL „PIAST” ? Polskie Stronnictwo Ludowe
„Piast”.
PSL–POROZUMIENIE LUDOWE ? Polskie
Stronnictwo Ludowe–Porozumienie Ludowe.
PSL „SOLIDARNOŚĆ” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Solidarność”.
PSL „WYZWOLENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Wyzwolenie”.
PSOE ? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotni-
cza.
PSOTA [pszo

˙
to] Irén, ur. 1929, aktorka węg.;

współpraca z teatrami na prowincji i w Budapeszcie,
gł. z Teatrem im. I. Madácha; wybitna odtwórczyni
tragicznych postaci kobiecych (Mela — Moralność
pani Dulskiej G. Zapolskiej, Katarzyna — Matka
Courage i jej dzieci B. Brechta, role tytułowe w Yermie
F. Garcı́i Lorki, Świętej Joannie G.B. Shawa); występy
w filmie, radiu i trelewizji.
PSOTNIK KOŁATEK, Liposcelis terricolis, chrzą-
szcz z rzędu gryzków; dł. 2 mm; spotykany gł. w
mieszkaniach, w starych książkach, meblach, również
pod korą drzew.
PSOWATE, Canidae, rodzina z rzędu drapieżnych
ssaków; 33 gat.; kończyny przednie 5-, tylne 4-
-palczaste (palec V szczątkowy); uzębienie tnąco-
-kruszące; węch b. dobry; wszystkie kontynenty, prócz
Antarktydy; np.: dingo, jenot, kojot, likaon, lisy,
otocjon, szakal, wilk i pies leśny.
PSTRA, PUSTYNIA, Painted Desert, obszar pół-
pustynny w USA (stan Arizona), na Wyż. Kolorado,
na pr. brzegu rz. Małe Kolorado (dopływ Kolorado);
rzeki okresowe; skąpe zbiorowiska trawiaste, rzadkie
zarośla niskich krzewów; Park Nar. Skamieniałego
Lasu; rezerwaty indiań. Navajo i Hopi.

PSTRĄGI, nazwa niektórych ryb z rodziny ?
łososiowatych; czyste, dobrze natlenione wody o
kamienistym dnie i wartkim prądzie; w Polsce p.
potokowy (Salmo trutta morpha fario), dł. ok. 40 cm
oraz aklimatyzowane: północnoamer. p. źródlany
(Salvelinus fontinalis) i p. tęczowy (Salmo gairdneri
irideus).
PSTROKOŃSKI Maciej, ok. 1553–1609, referen-
darz kor. 1599–1605, biskup przemyski od 1600,
podkanclerzy kor. od 1605, kanclerz w. kor. 1606–08,
biskup włocł. od 1608.
PSTROŚĆ TULIPANA, wirusowa choroba tulipa-
nów; zaburzenia w syntezie barwników antocyjano-
wych powodują smugowate odbarwienia płatków
okwiatu, oraz słabą, smugowatą ? chlorozę na
liściach.
PSTROWSKI Wincenty, 1904–48, górnik; czł. PPR;
1947 w liście otwartym wzywał do współzawodnictwa
pracy; propagandowy wzór przodownika pracy.
PSV, Philips SV, hol. klub piłkarski; zał. 1913 w
Eindhoven; klub fabryczny (zakłady Philips); zdobyw-
ca Pucharu Mistrzów (1988) i Pucharu UEFA (1978).
PSY GOŃCZE, łac. Canes Venatici, gwiazdozbiór
nieba pn.; w Polsce widoczny na wiosnę; najjaśniejsza
gwiazda Cor Caroli (Serce Karola); zawiera wiele
galaktyk oraz jeden z najdalszych znanych obiektów
we Wszechświecie — kwazar PC 1246 + 3406.
PSYCHE, Psyché̄, mit. gr. personifikacja duszy
ludzkiej; królewna, z powodu swej urody prześlado-
wana przez Afrodytę; ukochana Erosa; utratę i od-
zyskanie ukochanego uwiecznił Apulejusz w romansie
Metamorfozy, albo Złoty osioł.
PSYCHIATRIA [gr.], dział medycyny zajmujący się
rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką zaburzeń
psych. oraz badaniem warunków ich powstawania i
skutecznego im przeciwdziałania; zajmuje się też
rehabilitacją psych. chorych.
PSYCHICZNE CHOROBY, wszelkie zaburzenia
psych., które stanowią przedmiot zainteresowania
psychiatrii ze względu na potrzebę ich leczenia; psy-
chozy, nerwice, psychopatie, niedorozwój umysłowy.

PSYCHICZNE ZABURZENIA, wszelkie odstępstwa
od stanu zdrowia psych.; zakłócenia czynności organiz-
mu uniemożliwiające utrzymanie równowagi wewn. lub
zrównoważonej wymiany z otoczeniem w sferze psych.;
m.in. psychozy, nerwice, psychopatie, upośledzenie
umysłowe, uzależnienia, dewiacje seksualne, zaburzenia
osobowości, niektóre zaburzenia psychosomatyczne.
PSYCHIKA [gr.], w szerokim, współcz. rozumieniu
— całokształt procesów psych. i cech psych. istot
żywych, funkcja mózgu; przedmiot badania psycho-
logii; w węższym znaczeniu — specyficzna organizacja
procesów i cech psych., charakterystyczna dla danej
jednostki lub typowa dla pewnej grupy społecznej.
PSYCHOANALIZA [gr.], nauka o człowieku wyjaś-
niająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowoś-
ci, a także zjawisk kulturowych i społ. za pomocą
psychodynamicznej koncepcji świadomości i nieświa-
domości, teorii popędów, teorii nerwic, w tym lęku i
mechanizmów obronnych; w węższym znaczeniu
metoda diagnozowania i leczenia zaburzeń psych.,
której prekursorem był wiedeński lekarz psychiatra S.
Freud; w rozwoju p. można wyróżnić następujące
nurty: 1) klas., wiernie kontynuujący poglądy prekur-
sora — Freuda; 2) ? psychologię analityczną C.G.
Junga; 3) ? psychologię indywidualną A. Adlera;
4) ? psychoanalizę społeczną, zw. neopsychoanalizą,
rozwijaną m.in. przez K. Horney, E. Fromma i H.S.
Sullivana; 5) p. lingwistyczną J. Lacana.
PSYCHOANALIZA SPOŁECZNA, kierunek będą-
cy kontynuacją psychoanalizy, zrywający jednakże ze
skrajnym determinizmem biol. (seksualnym) S. Freu-
da, a w zamian podkreślający znaczenie czynników
społ. i kulturowych w kształtowaniu osobowości;
wyjaśnia procesy neurotyczne wpływem określonej
sytuacji społ.; gł. przedstawiciele: K. Horney, H.S.
Sullivan, E. Fromm.
PSYCHOCHIRURGIA [gr.], leczenie zaburzeń
psych. za pomocą zabiegów chirurgicznych; ob.
praktycznie zaniechana, wskazania wyjątkowo z po-
wodu nieodwracalnych zmian osobowości chorego.
PSYCHODELIC [saık3ude

˙
lık; ang.], muzyka psy-

chodeliczna, nurt w muzyce rockowej na przeł. lat 60.
i 70. XX w.; muzyka p. miała wywoływać u słuchaczy
stany podniecenia i euforii, analogiczne do stanów
narkotycznych; gł. przedstawiciele: Jefferson Air-
plane, Country Joe and the Fish, Vanilla Fudge, Iron
Butterfly, Flaming Lips.
PSYCHODRAMA [gr.], technika psychoterapii gru-
powej, wprowadzona przez J.L. Moreno, polegająca
na improwizowanym odgrywaniu udramatyzowanych
sytuacji i zdarzeń, w których ujawniają się postawy,
motywy oraz konflikty uczestniczących osób.
PSYCHODYSLEPTYCZNE ŚRODKI, środki
psychozomimetyczne, środki psychedeliczne,
środki psychomimetyczne, środki halucynogenne,
substancje wywołujące objawy psychotyczne (omamy,
iluzje, zaburzenia poczucia czasu, euforię) podobne
do występujących u chorych psychicznie.
PSYCHOFARMAKOTERAPIA [gr.], leczenie za-
burzeń psych. lekami psychotropowymi; leki neuro-
leptyczne, przeciwdepresyjne, anksjolityczne, nootro-
powe, też sole litu.
PSYCHOFIZJOLOGIA [gr.], psychologia fizjolo-
giczna, dział psychologii empirycznej zajmujący się
badaniem związków między zjawiskami psych. a pro-
cesami fizjologicznymi.
PSYCHOGENNE ZABURZENIA, grupa zaburzeń
psych., w których powstawaniu decydujący udział
miały czynniki natury psychol.; nerwice, zaburzenia
osobowości czy urazy psychiczne.
PSYCHOLAMARKIZM, koncepcja z dziedziny ?
ewolucjonizmu, odłam neolamarkizmu; sformułowana
pod koniec XIX w. przez amer. paleontologa, E.D.
Cope’a (rozwinął H. Driesch, A. Hyatt); przyjmuje
wpływ wewn., tzw. duchowych, czynników na powsta-
wanie przystosowań ewolucyjnych.
PSYCHOLINGWISTYKA [gr.-łac.], dział psycho-
logii zajmujący się analizą procesu przetwarzania
informacji językowych przez człowieka; termin uży-
wany od 1951; obejmuje zagadnienia odbioru, rozu-
mienia, interpretacji, a także wytwarzania i komuni-
kowania informacji językowych.
PSYCHOLOGIA [gr.], dyscyplina nauk. oraz dzie-
dzina działalności prakt. zajmująca się analizą po-
wstawania oraz przebiegu procesów psych., ich rolą w
regulacji stosunków człowieka z otaczającym go
światem, a także możliwościami kształtowania zacho-
wań ludzkich; jako samodzielna nauka empiryczna
wyodrębniła się w 2. poł. XIX w.
PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, postać ? psy-
choanalizy sformułowana przez C.G. Junga w pole-
mice z koncepcją S. Freuda; ujmuje libido jako
wszelką postać energii psych.; w strukturze psychiki
wyróżnia świadome ego, nieświadomość osobową
(jednostkową) oraz nieświadomość zbiorową wraz z
? archetypami.
PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA, jeden z gł. nur-
tów psychologii XX w., wywodzący się z psycho-
analizy; akcentuje wpływ czynników motywacyjnych i
popędowych na zachowanie się człowieka, rozwój
i funkcjonowanie jego osobowości.
PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA ? psycho-
fizjologia.
PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA, funkcjona-
lizm, kierunek w psychologii XIX/XX w. zapoczątko-
wany przez J.R. Angella, J. Deweya i in. przedstawi-
cieli tzw. szkoły chicagowskiej, akcentujący przystoso-
wawczą (adaptacyjną) funkcję procesów psych. i
osobowości człowieka.
PSYCHOLOGIA GŁĘBI, pierwotnie synonim psy-
choanalizy; każda teoria psychol. przypisująca nie-

świadomości szczególną rolę w kierowaniu zachowa-
niem człowieka.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, kierunek w
psychologii i psychoterapii kładący nacisk na zagad-
nienie zdrowia psych. oraz rozwoju osobowości
ujmowanego jako realizowanie potencjalnych możli-
wości jednostki (samorealizacja); postuluje zajmowa-
nie się człowiekiem jako całością, dostrzegając związki
między psychiką, ciałem i duchowością; zapoczątko-
wany w poł. XX w. przez A.H. Maslowa, R. Maya, C.
Rogersa.
PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA, koncepcja
opisu osobowości sformułowana przez A. Adlera;
uznaje poczucie mniejszej wartości (niższości) za
zasadniczy czynnik kształtujący osobowość, determi-
nujący zachowanie oraz prowadzący do dążeń kom-
pensacyjnych.
PSYCHOLOGIA INTROSPEKCYJNA, kierunek
w psychologii pocz. XX w. (O. Külpe i szkoła
würzburska), kładący nacisk na bezpośrednie i subiek-
tywne metody (tzw. introspekcyjne) badania zjawisk
świadomości.
PSYCHOLOGIA KLASYCZNA, wersja psychologii
świadomości (jako samodzielnej nauki przyr.) domi-
nująca w 2. poł. XIX w., będąca teorią faktów
doświadczenia wewn., ich opisem i klasyfikacją; p.k.
cechował atawizm i asocjacjonizm.
PSYCHOLOGIA KLINICZNA, dział psychologii
stosowanej zajmujący się badaniem, diagnozą i terapią
zaburzeń w życiu psych. człowieka oraz w jego
relacjach z otoczeniem.
PSYCHOLOGIA POSTACI, niem. Gestaltpsycho-
logie, ang. Gestalt psychology, kierunek w psycho-
logii XX w. głoszący, że życie psych. składa się ze
swoistych całości, zw. postaciami (niem. Gestalt),
będących prymarnymi danymi doświadczenia (zasada
prymatu całości nad częścią); gł. przedstawiciele: M.
Wertheimer, W. Köhler i K. Lewin.
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, nurt teoret. we
współcz. psychologii, akcentujący znaczenie procesów
poznawczych (odbioru i przetwarzania informacji)
oraz wytworzonych na ich podstawie wewn. struktur
(poznawczej reprezentacji świata) w regulacji zacho-
wania się człowieka.
PSYCHOLOGIA PRACY, psychologia przemysło-
wa, dział psychologii stosowanej zajmujący się prakt.
zastosowaniem wiedzy psychol. we wszystkich dzie-
dzinach pracy (przemyśle, handlu, komunikacji i in.);
gł. współcz. gałęzie p.p. to psychologia inżynieryjna i
psychologia organizacji.
PSYCHOLOGIA RELIGII, dyscyplina psychologii,
której przedmiotem jest badanie struktury, genezy i
funkcji przekonań oraz doświadczeń rel. (wiary),
dotyczących relacji człowieka do Boga (absolutu,
transcendencji).
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, dział psychologii
zajmujący się procesami, prawidłowościami i kierun-
kami rozwoju psychiki ludzkiej, zwł. poznawczego,
emocjonalnego i moralnego.
PSYCHOLOGIA SĄDOWA, dyscyplina psychologii
zajmująca się stanami psych. osób uczestniczących w
sytuacjach związanych z łamaniem prawa.
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, dział psychologii
zajmujący się badaniem zachowań człowieka w sytua-
cjach społ.; obejmuje m.in. problematykę interakcji
międzyosobowych, postaw, funkcjonowania małych
grup oraz tzw. zachowań zbiorowych.
PSYCHOLOGIA STOSOWANA, dyscyplina psy-
chologii zajmująca się zastosowaniem wyników badań
teoret. w różnych dziedzinach życia prakt.; w zależ-
ności od rodzaju badanej aktywności (od strony
funkcjonowania psychol. uczestników), możemy mó-
wić o psychologii wychowaczej, psychologii zdrowia,
psychologii inżynieryjnej itd.
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, dział psy-
chologii stosowanej zajmujący się problemami pra-
widłowości procesów nauczania i wychowania oraz
zastosowaniem tej wiedzy do rozwiązywania proble-
mów praktycznych.
PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT, zoopsychologia, na-
uka o? zachowaniu się zwierząt i ich psych. procesach,
stanowiąca gałąź psychologii, ściśle wiążąca się z
zoologią, etologią opisową i socjologią zwierząt.
PSYCHOLOGICZNE TEORIE PRAWA, teorie w
prawoznawstwie, rozpatrujące prawo jako zjawisko
psych., badane metodami psychol.; przedstawiciel L.
Petrażycki.
PSYCHOLOGIZM [gr.], filoz. stanowisko filoz. zwią-
zane z idealizmem subiektywnym, sprowadzające rze-
czywistość (lub tylko pewne jej dziedziny) do zjawisk
psych., np. przeżyć, treści świadomości, kompleksu
wrażeń podmiotu poznającego; m.in.: G. Berkeley, F.
Brentano, J.S. Mill, H. Spencer; stanowisko metodol. w
naukach społ., występujące gł. w 2. poł. XIX w., wg
którego przedmioty badań tych nauk można (lub
należy) wyjaśniać za pomocą metod, pojęć, praw i
teorii psychol.; w szerszym znaczeniu — pogląd
głoszący, że istotnym czynnikiem kształtowania rzeczy-
wistości społ. (np. wychowania) są procesy dokonujące
się na poziomie psychiki konkretnych jednostek.
PSYCHOLOGIZM [gr.], lit. określenie nurtu XX-
-wiecznej powieści, także nazwa wielu różnych orien-
tacji w badaniach lit. i krytyce lit. XX w., stawiających
na pierwszym miejscu zainteresowania indywidualny-
mi uwarunkowaniami twórcy lub postaci; związany z
narodzinami psychoanalizy sposób przedstawiania
postaci lit. polegał na określeniu jej w kategoriach
psychol., przy jednoczesnym osłabieniu uwarunkowań
socjol., kult., biologicznych.
PSYCHOLOGIZM [gr.], językozn. kierunek badaw-
czy nawiązujący do idei W. von Humboldta, rozwija-
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PSE 840

FAJUMSKIE PORTRETY, zw. też portretami
mumiowymi, egip. portrety sepulkralne z I–III w.,
malowane na deszczułkach lub płótnie, wykonywane w
Dolnym Egipcie; po raz pierwszy znalezione w oazie
Fajum (stąd nazwa).
FAJZI Mirhajdar, 1891–1928, pisarz tatar.; muz.
dramat oparty na formach lud., opowiadania i utwory
sceniczne dla dzieci.
FAKIH, faqı̄h, uczony muzułm., zaliczany do ?
alimów; specjalista w dziedzinie teorii prawa islamu
(? fikh).
FAKIH BIN SALIH, Faqı̄h Ibn S

˙
ālih

˙
, fr. Fkih-

-Ben-Salah, m. w środk. Maroku (region Tadila-
-Azilal), na pn. zachód od m. Bani Mallal; 93 tys.
mieszk. (2010); ośr. regionu roln.; inst. roln.; węzeł
drogowy.
FAKIR [arab.], muzułm. asceta wyrzekający się
własności w myśl idei, iż ubóstwo jest zasługą wobec
Allaha; pot. asceta (także hind. i dźinijski) słynący z
niezwykłych sposobów umartwiania ciała.
FAKO, najwyższy wierzchołek masywu wulk. Kame-
run, w Kamerunie, nad Zat. Gwinejską; wys. 4070 m.
FAKOLIT [gr.], geol. niewielka intruzja magmowa w
kształcie soczewki, rozdzielająca sfałdowane warstwy
skał starszych; występuje najczęściej na przegubach
antyklin.
FAKS [ang. 5 łac.], pot. nazwa ? telefaksu (usługi i
stosowanego w niej aparatu symilograficznego), a
także przesyłanego dokumentu.
FAKSYMILE [łac.], pieczęć wiernie odtwarzająca
odręczny podpis; także dokładna podobizna, kopia
rękopisu, rysunku lub druku, wykonana ręcznie,
metodą mech. lub fotoreprodukcyjną; dzięki elektro-
grafii upowszechnił się reprint.
FAKSYMILOGRAFIA [łac.-gr.], telekom. ? symilo-
grafia.
„FAKT”, ogólnopol. dziennik informacyjno-sensacyj-
ny, wyd. od 2003 w Warszawie; nakład ok. 610 tys. egz.
(2010).
FAKT SPOŁECZNY, socjol. w terminologii É. Dur-
kheima wszelki sposób działania, ustalony lub nie,
zdolny do wywierania na jednostkę przymusu, np.
prawo, religia, moda.
FAKTOMONTAŻ, lit. widowisko dram., składające
się ze swobodnego ciągu scen o charakterze reporta-
żowym, będących zapisem autentycznych wydarzeń.
FAKTORIA [łac.], placówka handl., położona w
obcym kraju, w posiadłościach zamor. lub na odleg-
łych bądź słabo zaludnionych terenach; f. niemieckiej
Hanzy były organizowane przez kupców hanzeatyc-
kich w miastach nienależących do Hanzy; w epoce
nowoż. — osady handl. kupców eur. zakładane na
obszarach zamor., stanowiły często pierwsze punkty
oparcia na obcym wybrzeżu i punkty wyjścia do
dalszych podbojów; w nowszych czasach — także
punkty handl. w odległych, słabo zaludnionych rejo-
nach państwa (np. w Kanadzie).
FAKTU LITERATURA ? literatura faktu.
FAKTURA [łac.], szt. plast. charakterystyczne cechy
powierzchni przedmiotu, np. obrazu, rzeźby; zależna
od tworzywa, techniki i indywidualnego stylu artysty.
FAKTURA [łac.], muz. sposób komponowania na
określony instrument, zespół, głos ludzki (f. orkies-
trowa, chóralna); także sposób koordynacji melodii i
harmonii w utworze muz. (f. homofoniczna, polifo-
niczna).
FAKTURA [łac.], ekon. dowód transakcji kupna–
sprzedaży, wystawiany odbiorcy przez dostawcę.
FAKULTET [niem. 5 łac.], naukozn. wydział w
szkole wyższej; we Francji i niektórych innych krajach
jednowydziałowa szkoła wyższa.
FALA DETONACYJNA, zjawisko jednoczesnego
występowania w materiale wybuchowym ? fali ude-
rzeniowej i wywołanej przez nią reakcji chem., z której
uwalniane ciepło wyrównuje straty energ. powstałe
podczas sprężania ośr.; po wyjściu z ładunku przecho-
dzi w falę uderzeniową w otaczającym ośrodku.
FALA MARTWA, rozkołys, wiatrowa fala mor.
powstała wskutek działania wiatru przed kilkoma lub

kilkunastoma godzinami; powstaje często w dużej
odległości od miejsca, do którego dotarła; jej kierunek
nie zależy od aktualnego kierunku wiatru.
FALA NOŚNA, telekom. przebieg wielkości fiz.,
którego co najmniej jeden z parametrów (np. ampli-
tuda, częst.) zmienia się w procesie ? modulacji
zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulujące-
go), będącego nośnikiem przekazywanej informacji.
FALA SPIĘTRZENIOWA ? fala uderzeniowa.
FALA STOJĄCA, fala powstała w wyniku interferen-
cji 2 fal o jednakowej częst., rozchodzących się w
przeciwnych kierunkach (np. fal bieżącej i odbitej).
FALA UDERZENIOWA, fala spiętrzeniowa, ob-
szar gwałtownego wzrostu ciśn., temp., gęst. i pręd-
kości ośr. ciągłego przemieszczający się z prędkością
większą niż prędkość rozchodzenia się dźwięku w tym
ośr.; powstaje przy wybuchach (b. silna przy eksplozji
jądr.), opływach naddźwiękowych, uderzeniu hydrau-
licznym, wyładowaniach atmosferycznych.
FALABELLA, argent. rasa miniaturowych koników;
powstała w wyniku krzyżowania kuców szetlandzkich z
małymi końmi pełnej krwi; wys. w kłębie do 87 cm
(najmniejsza klacz rasy f. miała wys. w kłębie 51 cm i
masę ciała ok. 14 kg).
FALANDYSZ Lech, 1942–2003, prawnik; prof. UW;
działacz Kom. Helsińskiego; sekr. stanu i zastępca
szefa Kancelarii Prez. RP.
FALANGA, gr. phálagx, w staroż. Grecji szyk bojowy
ciężkozbrojnej piechoty (hoplici); linia bojowa zwarta
(zwykle ośmiorzędowa), ustawiona równolegle do
frontu.
FALANGA [gr.], zrzeszenie spółdz. będące podsta-
wową komórką ustrojową socjalizmu wg koncepcji Ch.
Fouriera; zrzeszenie wytwórców i konsumentów (ok.
1600 osób), mieszkających w falansterze (osiedle
mieszkalne, z budynkami gosp. i usługowymi).
FALANGA ? Obóz Narodowo-Radykalny.
FALANGA HISZPAŃSKA, Falange Española,
hiszp. partia polit., zał. 1933 przez J.A. Primo de
Riverę; dążyła do utw. państwa korporacyjnego i
autorytarnego; 1937 podporządkowana gen. F. Franco
i połączona z karlistami; jedyna legalna partia frankis-
towskiej Hiszpanii; 1957 przekształcona w ruch polit.
(Ruch Nar., 1977 rozwiązany).
FALANGA LIBAŃSKA, Al-Kata\ib al-Lubnanijja,
libań. partia polit. zrzeszająca gł. chrześcijan maroni-
tów; zał. 1936 przez P. Dżumajjila jako organizacja
sport.-militarna, 1952 przekształcona w partię; repre-
zentuje interesy ludności chrześcijańskiej.
FALANRUK, Eupleres goudotii, ssak drapieżny z
rodziny ? łaszowatych; żywi się gł. bezkręgowcami;
wilgotne lasy Madagaskaru; gat. zagrożony.
FALARZ Nicefor Modesto, 1893–1984, działacz po-
lonijny w Brazylii; zał. i dyr. pierwszej pol. szkoły
średniej w Brazylii; deputowany do parlamentu stano-
wego w Paranie.
FALASZOWIE ? Felaszowie.
FALC [niem.] poligr. pasek papierowy lub płócienny
łączący okładkę książki z wyklejką, także zagięcie
zadrukowanego arkusza papieru przy ? złamywaniu
(falcowaniu).
FALCHAN KANGRI, ang. Broad Peak, szczyt w
Karakorum, w Indiach, w pn. części stanu Dżammu i
Kaszmir, zajętej przez Pakistan; wys. 8047 m; zdobyty
1957 przez austr. wyprawę.
FALCK Jeremiasz, ok. 1610–1677, miedziorytnik
gdań.; portrety, ilustracje, wzory złotnicze, reproduk-
cje obrazów.
FALCKENBERG [fa

˙
lknb1rk] Otto, 1873–1947,

niem. reżyser, dramatopisarz; współzał. (1901) kaba-
retu lit. Die elf Scharfrichter w Monachium; związany
z Kammerspiele w Monachium (od 1917 dyr.); wyst.
(do 1944) m.in. dramatów: A. Strindberga, W.
Szekspira (Sen nocy letniej, Hamlet, Otello), G.E.
Lessinga, F. Schillera, H. von Kleista, J.W. Goethego;
inscenizacje sztuk współcz., m.in. G. Kaisera, B.
Brechta, L. Pirandella; autor wielu sztuk teatr. (m.in.
Doktor Eisenbart); po II wojnie świat objęty zakazem
działalności; 1947 zrehabilitowany, a Kammerspiele
nazwano jego imieniem.
FALCÓN [falko

˙
n], stan w pn.-zach. Wenezueli, nad

M. Karaibskim; 24,8 tys. km2, 985 tys. mieszk. (2010);
stol. Coro; wydobycie ropy naft.; uprawa trzciny
cukrowej, pomidorów; hodowla owiec; rybołówstwo;
porty naft.: Amuay, Punta Cardón.
FALCONET [falkone

˙
] Étienne Maurice, 1716–91,

rzeźbiarz fr.; rzeźby dekor. i alegor.; 1766–78 działał w
Rosji (słynny Jeździec Miedziany — pomnik Piotra I w
Petersburgu).
FALCONI [falko

˙
ni] Giovanni Battista (Jan Chrzci-

ciel), ok. 1600–po 1658, sztukator wł.; ok. 1630–1658 w
Polsce; wczesnobarok. dekoracje stiukowe w wielu
kościołach w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, m.in.
Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, w kaplicy Oświęci-
mów przy kościele Franciszkanów w Krośnie.
FALCOWANIE, poligr. ? złamywanie.
FALE, fiz. zaburzenia pól fiz. (np. ośr. sprężystego,
pola elektromagnet.) rozchodzące się ze skończoną
prędkością i przenoszące energię; f. poprzeczne —
drgania prostop. do kierunku rozchodzenia się f., f.
podłużne — drgania w kierunku rozprzestrzeniania
się fali.
FALE AKUSTYCZNE, fiz. rodzaj ? fal sprężystych.
FALE DE BROGLIE’A, fale materii, fale repre-
zentujące cząstki w ujęciu mechaniki kwantowej; ruch
każdej cząstki ma cechy fal., przy czym długość fali
l cząstki swobodnej o pędzie p i energii E wynosi l =
= h/p (h — stała Plancka), częst. zaś n = E/h.
FALE ELEKTROMAGNETYCZNE, rozchodzące
się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnet.;
źródłem f.e. są ładunki elektr. poruszające się z przy-

spieszeniem względem inercjalnego układu odniesie-
nia i zmienne prądy elektr.; zakres długości fal od ok.
10–14 m do tysięcy km (widmo f.e. obejmuje: promie-
niowanie g, promieniowanie rentgenowskie, nadfiole-
towe, światło widzialne, promieniowanie podczerwo-
ne, mikrofale, fale radiowe).
FALE GRAWITACYJNE, rozchodzące się w prze-
strzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane
niejednostajnym ruchem mas; istnienie f.g. wynika z
ogólnej teorii względności.
FALE MAGNETOAKUSTYCZNE, dźwięk mag-
netyczny, podłużne fale (podłużne drgania zjonizo-
wanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu
magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku
tego pola.
FALE MARTENOTA, instrument muz., elektrofon;
skonstruowane 1928 przez M. Martenota; używane gł.
przez kompozytorów fr. (O. Messiaen, G. Auric).
FALE MECHANICZNE, rozchodzące się w ośr.
materialnym zaburzenia różnych wielkości mech. (np.
gęst., naprężeń, ciśn.) wywołane lokalnymi przesunię-
ciami cząstek ośr. względem ich średnich położeń
równowagi; w wyniku oddziaływania sąsiednich czą-
stek odkształcenia mech. przenoszą się wzdłuż ośrod-
ka na duże odległości bez przepływu materii.
FALE MORSKIE, hydrol. fale tworzące się na
powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
powstają wskutek oddziaływania wiatru (fale wiatro-
we), zmian ciśn. atmosf. (fale baryczne, sejsze),
przyciągania Księżyca i Słońca (fale pływowe, pływy),
trzęsień dna mor. i wybuchów podwodnych wulkanów
(tsunami), ruchu obiektów w wodzie (fale okrętowe).
FALE POWIERZCHNIOWE, fale sprężyste roz-
chodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośr.
sprężyste; rozróżnia się fale, w których cząstki
przemieszczają się w płaszczyźnie prostop. do po-
wierzchni granicznej (f.p. poprzeczne) i fale, których
cząstki przemieszczają się równolegle do tej powierzch-
ni (f.p. podłużne); przykładem f.p. są ? fale morskie.
FALE RADIOWE, promieniowanie elektromagnet.
o dł. 10–4–105 m (częst. 3 � 1012–3 � 103 Hz); długie (1–
100 km), średnie (100–1000 m), krótkie (10–100 m),
ultrakrótkie (1–10 m) i mikrofale (10–4–1 m); źródłem
f.r. są nadajniki radiowe i ? radioźródła; stosowane w
radiokomunikacji, grzejnictwie, medycynie.
FALE SEJSMICZNE ? sejsmiczne fale.
FALE SPRĘŻYSTE, fale mech., które rozchodzą się
w ośr. sprężystym w wyniku działania sił związanych z
odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem)
i postaci (ścinaniem) elementów ośr.; najprostszym
przykładem są fale akust. (fale dźwiękowe), dlatego
f.s. nazywa się zazwyczaj falami akustycznymi.
FALENICA, część dzielnicy Wawer w Warszawie, na
pr. brzegu Wisły; funkcje mieszkaniowe; zakład auto-
matyki przem., składy i hurtownie; różnorodna drobna
wytwórczość.
FALENOPSIS, Falenopsis (Phalaenopsis), rodzaj
roślin z rodziny ? storczykowatych, z ok. 50 gat.
wiecznie zielonych, epifitycznych storczyków z Azji
Pd.-Wsch.; w uprawie na kwiat cięty w szklarniach lub
jako rośliny doniczkowe gł. mieszańce i liczne od-
miany o różnych barwach kwiatów.
FALENTY, w. w woj. mazow. (pow. pruszkowski,
gmina Raszyn); Inst. Melioracji i Użytków Zielonych
(w pałacu); centra szkoleniowe (Renault, ABB),
hurtownie i składy; pałac (XVIII/XIX w.).
FALEŃSKI Felicjan Medard, pseud. Felicjan, 1825–
1910, poeta, dramaturg, krytyk lit.; klasycyzująca
liryka krajobrazowa i refleksyjna, często o zabarwieniu
satyr. (Meandry); utwory dram., opowiadania fantast.,
szkice lit., przekłady.

FALERYSTYKA [łac. 5 gr.], nauka pomocnicza
historii zajmująca się odznaczeniami; gałąź heraldyki,
łącząca się z medalierstwem.
FALEZA [fr.], geol. ? klif.
FALIMIRZ Stefan, 1. poł. XVI w., botanik i lekarz;
autor pierwszego w języku pol. dzieła przyr.-lekar-
skiego (typu zielnika, czyli herbarza), wyd. 1534 w
Krakowie.
FALISKOWIE, Falisci, staroż. lud italski, blisko
spokrewniony z Latynami; zamieszkali na prawym
brzegu Tybru, 241 p.n.e. pokonani przez Rzym.
FALK Feliks, ur. 1941, reżyser i scenarzysta film.;
reprezentant tzw. kina niepokoju moralnego (Wodzi-
rej, Idol, Samowolka, Komornik); spektakle telew.,
sztuki teatr. (Tam i z powrotem) i słuchowiska.
FALK Johannes Daniel, Johannes von der Ostsee,
1768–1826, niem. pedagog, pisarz i filantrop; 1813 zał.
w Weimarze stow. pomocy ofiarom wojen napoleoń-
skich i pierwszy w Niemczech sierociniec; utwory
okolicznościowe, satyry, pieśni.
FALK [fo:lk] Peter, 1927–2011, amer. aktor film.; role
w dramatach obyczajowych (Kobieta pod presją),
komediach i serialu telew. Columbo.
FALK Rosella, właśc. R. Falzacappa, ur. 1926, wł.
aktorka, reżyser; współzał. (1954) zespołu teatr. Dei
Giovani, działającego przy Teatro Stabile w Rzymie,
1981–97 dyr. artyst. Teatro Eliseo w Rzymie; prace
reżyserskie (m.in. Maria Callas T. McNally’ego, także
rola tytułowa); role dram. (Stella — Tramwaj zwany
pożądaniem T. Williamsa, Natasza — Trzy siostry A.
Czechowa, Mirandolina C. Goldoniego) i film. (m.in.
Osiem i pół).
FALKBERGET [fa

˙
lkbärg3] Johan Petter, właśc. J.P.

Lillebakken, 1879–1967, pisarz norw.; samouk;
przedstawiciel tzw. literatury proletariackiej; powieści
o tematyce robotn., gł. górn.; poezje.
FALKENBERG Johannes, ok. 1365–ok. 1435, do-
minikanin, teolog, Sas; stronnik Krzyżaków; autor
paszkwilu na Polaków i króla pol., zarzucającego im
poganizm; paszkwil potępiono na soborze w Konstan-
cji 1418.
FALKENHAYN [fa

˙
lk3nhain] Erich von, 1861–1922,

generał niem.; podczas I wojny świat. 1914–VIII 1916
szef sztabu generalnego, autor planu ofensywy pod
Verdun i intensyfikacji wojny podmor.; 1916–17 dca
9. armii walczącej przeciw Rumunii.
FALKLANDY (MALWINY), terytorium zamorskie
Wielkiej Brytanii na archip. Falklandy, w pd.-zach.
części O. Atlantyckiego, na skraju szelfu kontynent.
Ameryki Pd., w odległości ok. 500 km na wschód od
brzegów Argentyny. Nazwa pełna polska: Wyspy
Falklandzkie; nazwy oryginalne: ang. Falkland Islands,
hiszp. Islas Malvinas. Powierzchnia: 12,2 tys. km2 (bez
wysp Georgia Pd. i Sandwich Pd.). Ludność: 2,8 tys.
(2013) oraz ponad 600 osób stanowiących personel
bazy wojskowej. Stolica: Port Stanley. Język urzędowy:
angielski. Jednostka monetarna: funt falklandzki
(FKP). Informacje. Obejmują Falkland Zach., Fal-
kland Wsch. i ok. 200 mniejszych wysp; pagórkowate i
górzyste; wys. do 705 m (Usborne); wybrzeża strome,
fiordowe; klimat podbiegunowy mor.; częste mgły;
silne wiatry; liczne strumienie i jeziora; tundra
subarkt., w tym wrzosowiska, łąki, torfowiska, bagni-
ska; w wodach przybrzeżnych bogata fauna (foki,
pingwiny); hodowla owiec, bydła i koni; rybołówstwo;
drobny przemysł rybny i tłuszczowy, produkcja odzieży
i galanterii wełn.; turystyka; transport wodny (żegluga
kabotażowa) i lotn.; gł. port mor. Port Stanley.
FALKOWSKA Jadwiga, pseud. Jaga i in., 1889–
1944, harcmistrzyni, nauczycielka; zał. żeńskich dru-
żyn skautowych w Galicji; od 1918 czł. Nacz. Rady
Harcerskiej; 1942–44 zca komendantki Wojsk. Służby
Kobiet AK; zginęła podczas powstania warszawskiego.
FALKOWSKI Hipolit, 1779–1821, generał; po 1794
w armii fr., 1808–11 w Legii Nadwiślańskiej; w armii
Królestwa Pol. dca brygady.
FALKOWSKI Jakub Zebedeusz, 1775–1848, peda-
gog, pijar; zał. (1817) i rektor (do 1831) Inst. Głucho-
niemych w Warszawie; czł. TPN w Warszawie i Tow.
Nauk. w Krakowie.
FALKOWSKI Juliusz, 1815–92, uczestnik powstania
listopadowego 1830–31, rewolucji węg. 1848–49 (ini-
cjator Legionu Pol.) i powstania badeńskiego 1849.
FALL Leo, 1873–1925, kompozytor austr.; przedsta-
wiciel operetki wiedeńskiej (Księżniczka dolara, Róża
Stambułu, Madame Pompadour); skrzypek i dyrygent.
FALL RIVER [fo:l rı

˙
w3r], m. w USA (stan Massa-

chusetts), nad O. Atlantyckim, w obszarze metropo-
litalnym Providence; 91 tys. mieszk. (2010); w XIX w.
ośr. przemysłu bawełn., ob. przemysł gł. odzież. i
chem.; port handlowy.
FALLA [fa

˙
ja] Manuel de, właśc. M. Marı́a de Falla

y Matheu, 1876–1946, kompozytor hiszp.; reprezen-
tant nar. stylu w muzyce hiszp.; balety (Czarodziejska
miłość), opery, utwory symf., fortepianowe, pieśni.

Fajumski portret: Chłopiec w złotym wianku, II w. —
Muzeum Sztuk Plastycznych im. A. Puszkina, Moskwa

G.B. Falconi: fragment dekoracji stiukowej sklepienia
w kościele Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, ok. 1633

Przybliżony obraz sił pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej wypromieniowanej przez dipol
drgający; a), b), c), d) — cztery kolejne stadia
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FALLACI [falla
˙
czi] Oriana, 1930–2006, wł. dzienni-

karka i pisarka; artykuły, korespondencje wojenne i
wywiady w prasie; List do nie narodzonego dziecka,
Inszallach, Wściekłość i duma.
FALLADA Hans, właśc. Rudolf Ditzen, 1893–1947,
pisarz niem.; w powieściach kryt. obraz stosunków
społ.-polit. w Niemczech po I wojnie świat. (I cóż
dalej, szary człowieku?), także w okresie nazizmu
(Każdy umiera w samotności).
FÄLLDIN [feldi

˙
:n] Thorbjörn, ur. 1926, polityk

szwedz.; 1971–85 przewodn. Partii Centrum; 1976–78
i 1979–82 premier.
FALLICZNE KULTY, religiozn. ? kulty płodności.
FALLIÈRES [falje

˙
:r] Armand Clément, 1841–1931,

polityk fr.; republikanin, 1882–92 wielokrotnie min.
różnych resortów; 1899–1906 przewodn. Senatu;
1906–13 prez. Francji.
FALLOPPIO, Fallopia, Gabriele (Gabriello), 1523–
62, anatom wł.; prof. uniw. w Padwie; prace dotyczące
budowy oka, ucha, układu nerwowego i narządów
rozrodczych oraz chorób skórnych.
FALLUDŻA, AL-, Al-Fallūja, m. w środk. Iraku
(muhafaza Al-Anbar), nad Eufratem; 318 tys. mieszk.
(2010). ośr. handl.-usługowy regionu nawadnianych
upraw: sezamu, palmy daktylowej, prosa i kukurydzy;
lokalny węzeł drogowy.
FALOCHRON, bud. budowla wodna osłaniająca
przybrzeżny obszar wodny i brzeg akwenu (najczęściej
morza) przed działaniem fali; f. portowe (zewn. —
oddzielające akwen portowy od morza, wewn., zw.
ostrogami portowymi — dzielące ten akwen na
mniejsze), brzegowe, stanowiące umocnienie brzegu
akwenu, oraz f. kierujące, chroniące ujścia rzek przed
falą i zapiaszczaniem.
FALOMIERZ, miernik do pomiaru długości lub
częst. fali elektromagnet.; zawiera obwód drgań
dostrajany do mierzonej częst. (f. rezonansowy) lub
generator drgań dostrajany do harmonicznych częst.
(f. interferencyjny); zakres pomiarowy zwykle 104–4 �
� 1010 Hz.
FALOWARKA,maszyna dziewiarska do wytwarzania
dzianin o splocie rządkowym; w f. płaskich wytwarza
się gotowe wyroby dziewiarskie (swetry, sukienki,
bluzki), co eliminuje operację krojenia dzianiny i
zmniejsza zużycie surowca; dawniej w f. okrągłych
wytwarzano dzianiny metrażowe.
FALOWNIK, urządzenie do przetwarzania prądu
stałego na prąd przemienny jedno- lub wielofazowy o
dowolnej częst.; stosowany m.in. w układach napędo-
wych silników indukcyjnych.
FALOWÓD, kanał w postaci np. rury metal. lub pręta
dielektr. do prowadzenia w przestrzeni fal elektro-
magnet. wzdłuż określonej drogi; stosowany w tele-
komunikacji, radiolokacji, technice mikrofalowej.
FALOWÓD AKUSTYCZNY, kanał, wewnątrz któ-
rego rozprzestrzenia się fala sprężysta (akust.), o
innym niż otaczający ośr. współczynniku załamania fal
akust. (np. pręt, rura, warstwa wody w toni mor. lub
powietrza w atmosferze różniąca się właściwościami
od warstw otaczających).
FALOWÓD OPTYCZNY, fiz. ? światłowód.
FALOWY ORNAMENT, ornament ciągły, składają-
cy się z wielu rytmicznie powtarzanych motywów
przypominających grzbiety fal; stosowany gł. w archi-
tekturze — jeden z najczęściej spotykanych w staroż.
dekoracji gr. i rzym. oraz renes. i klasycystycznej.
FALSET [wł.], fistuła, głos męski wydobywany z
silnie napiętych strun głosowych; brzmi w skali głosów
żeńskich; stosowany częściej w XVI w., także w
jodłowaniu.
FALSKI Marian, 1881–1974, pedagog, działacz
oświat.; 1919–39 kier. ośr. badań statyst. przy Min.
Wyznań Rel. i Oświecenia Publ.; prof. PAN; specja-
lista w zakresie ustroju i organizacji szkolnictwa; autor
elementarza.
FALSTER [fa

˙
lsto], wyspa w Danii, na południe od

Zelandii; 514 km2, 44 tys. mieszk. (2008); uprawa
buraków cukrowych, zbóż, tytoniu; hodowla bydła;
przemysł spoż.; rybołówstwo; mosty na Zelandię i
Lolland; gł. m. Nykøbing.
FALSYFIKAT [łac.], dzieło sztuki powstałe wskutek
świadomego naśladowania wytworu określonego au-
tora lub okresu; wykonanie f. jest często powodowane
chęcią zysku ze sprzedaży go jako autentyku; pojęcie
„falsyfikat” nie obejmuje kopii dzieła sztuki.
FALTER Alfred, 1880–1954, działacz gosp.; współ-
właściciel i prezes Związku Kopalń Górnośląskich
„Robur” 1931–39; czł. władz Lewiatana, przedstawi-
ciel wielkiego kapitału górnośląskiego.
FALUN [fa

˙
:lün], m. w środk. Szwecji, w pobliżu jez.

Runn; ośr. adm. hrab. Dalarna; 37 tys. mieszk. (2010);
ośr. handl.; przemysł maszyn., chem.; stary ośr.
górnictwa miedzi (obecnie złoża nieeksploatowane —
krajobraz wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i
Przyr. UNESCO); przemysł maszyn., chem., meta-
lurg., drzewny, papiern.; muzeum; ratusz (XVII w.),
kościół (XVIII w.).

FALUN GONG, Falun Dafa, ruch społ.-rel. zapo-
czątkowany w Chinach 1992; praktykowanie ćwiczeń
medytacji w ruchu (? taijiquan, ? qigong), respek-
towanie zasad prawdy, życzliwości i tolerancji; pod-
kreśla wpływ ćwiczeń na polepszenie stanu zdrowia
fiz. i psych. oraz na kondycję moralną; brak ustalonej
doktryny, struktury członkostwa, praktyk rel.; symbol:
lewoskrętna swastyka otoczona 4 symbolami yin–yang;
ok. 70 mln zwolenników; 1999 władze Chin rozpoczęły
masowe prześladowania członków ruchu.
FAŁ [hol.], żegl. lina do podnoszenia żagli, ruchomych
części omasztowania (np. gafla) i wyposażenia kadłu-
ba jachtu (np. miecza, płetwy sterowej).
FAŁAT Antoni, ur. 1942, malarz; w twórczości
dominują dzieła inspirowane starymi fotografiami,
wyrażające (często w sposób groteskowy) treści egzy-
stencjalne lub moralizatorskie.
FAŁAT Julian, 1853–1929, malarz; wybitny akwarelis-
ta; 1895–1910 dyr. SSP i rektor ASP w Krakowie;
sceny rodzajowe, myśliwskie (Polowanie w Nieświeżu,
Powrót z niedźwiedziem), pejzaże zimowe, portrety.
FAŁD [niem.], geol. struktura tektoniczna powstała w
wyniku wygięcia warstw skalnych bez przerywania ich
ciągłości; składa się z części wewn., czyli jądra, i części
zewn. — skrzydeł; np. antyklina, synklina.

FAŁDOWANIE, geol. powstawanie fałdów w skoru-
pie ziemskiej; zachodzi na dużą skalę zwł. w trakcie
orogenez.
FAŁDOWE GÓRY, geol. góry powstałe w wyniku
sfałdowania i wypiętrzenia mas skalnych; zbud. z
fałdów, niekiedy także z płaszczowin; np. Alpy,
Karpaty.
FAŁDOWE RUCHY, geol. przebiegające na znacz-
nych obszarach ruchy ? tektoniczne powodujące
powstawanie fałdów.
FAŁDZISTKA, lalemancja, Lallemantia, jedno-
roczna roślina oleista pochodzenia azjat., z rodziny
? jasnotowatych (wargowych) z ok. 5 gat.; f.
i b e r y j s k a (L. iberica) uprawiana dla nasion,
zawierających do 40% tłuszczu, który jest używany
gł. do produkcji farb i lakierów.
FAŁSZ [łac.], w logice dwuwartościowej: jedna z
dwóch wartości log. — przeciwieństwo prawdy.
FAŁSZERSTWO, przestępstwo polegające na prze-
rabianiu lub podrabianiu dokumentów, pieniędzy,
papierów wartościowych, dzieł sztuki itp.
FAŁSZYWE OSKARŻENIE, przestępstwo polega-
jące na umyślnym zgłoszeniu przeciwko innej osobie
nieprawdziwego zarzutu popełnienia przestępstwa,
wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego.
FAŁSZYWE ZEZNANIE, przestępstwo polegające
na złożeniu nieprawdziwego zeznania lub zatajeniu
prawdy w postępowaniu sądowym lub innym postę-
powaniu prowadzonym na podstawie ustawy.
FAMA Eugene F., ur. 1939, amer. ekonomista; prof.
na uniw. w Chicago; twórca definicji hipotezy rynku
efektywnego; 2013 Nagroda Nobla (wraz z L.P. Han-
senem i R.J. Shillerem) za empiryczną analizę cen
aktywów.
FAMAGUSTA, gr. Amochostos, tur. Mağusa,
Gazimağüsa, m. we wsch., tur. części Cypru, nad
M. Śródziemnym; ośr. adm. dystryktu Famagusta; 37
tys. mieszk. (2010); ośr. przem. (przetwórstwo owo-
ców, włók.) i turyst.; port handl. i rybacki; kąpielisko.
FAMILIA [łac.], w staroż. Rzymie ogół osób pod-
ległych władzy ojca rodziny (pater familias); żona,
dzieci, klienci, niewolnicy domowi.
FAMILIA, stronnictwo Czartoryskich i związanych z
nimi rodów magnackich, utw. w ostatnich latach
panowania Augusta II Mocnego; poparła elekcję
Stanisława Augusta Poniatowskiego; wysuwała pro-
gram reformy ustroju i gospodarki państwa, częściowo
zrealizowany 1764–66; 1772–90 w opozycji wobec
króla, współdziałała przy oprac. i uchwaleniu Konsty-
tucji 3 maja 1791.

FAMOTYDYNA, lek będący antagonistą receptorów
(? receptory) histaminowych H2; hamuje żołądkowe
wydzielanie kwasu solnego; stosowana w chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
FAN [ang.], zwolennik, entuzjasta, zwł. zespołów
muz., piosenkarzy.
FAN SI PAN, Phang Xi Pang, najwyższy szczyt
Wietnamu, w pn. części kraju, w g. Hoang Lien Son, w
pobliżu granicy z Chinami; wys. 3142 m; lasy, wyżej
zarośla bambusowe i różanecznikowe.
FAN ZHEN, Fan Czen, ok. 445–ok. 515, filozof
chiń.; gł. pracę (O zniszczalności duszy) poświęcił
krytyce buddyzmu, a zwł. jego koncepcji reinkarnacji.
FANALOKA, Fossa fossana (Fossa fossa), ssak dra-
pieżny z rodziny ? łaszowatych; dł. ciała do 45 cm,
ogona ok. 20 cm; futro cętkowane; wilgotne lasy
Madagaskaru; gat. zagrożony.
FANARIOCI, gr. mieszkańcy Fanaru, dzielnicy Kon-
stantynopola, gdzie po zdobyciu 1453 miasta przez
Turków skupili się ocaleni przedstawiciele gł. rodów
bizant.; ich przedstawiciele z czasem zdobyli znaczne
wpływy w imperium osmańskim; 1709 objęli trony
hospodarów Mołdawii i Wołoszczyzny.
FANATYZM [łac.], postawa przejawiająca się w ślepej
wierze w słuszność bezkrytycznie przyjętych poglądów
rel., polit., społ. oraz w skrajnej nietolerancji wobec wy-
znawców i zwolenników innych poglądów niż własne.
FANDANGO, hiszp. taniec lud. w tempie umiark.,
metrum trójdzielnym, wykonywany gł. przy wtórze
kastanietów i gitary.
FANFANI Amintore, 1908–99, polityk wł.; czł. władz
Demokracji Chrześc., od 1947 wielokrotnie min.
(1958–59, 1962, 1965 i 1966–68 spraw zagr.); 1954,
1958–59, 1960–63, 1982–83 i 1987 premier; 1968–73,
1976–82 i 1985–87 przewodn. senatu.
FANFARA [wł.], muz. melodia o charakterze sygnału;
krótki utwór muz. grany na instrumentach dętych
m.in. na rozpoczęcie uroczystości; także trąbka na-
turalna bez wentyli, zw. sygnałówką; w terminologii fr.
orkiestra składająca się z instrumentów dętych bla-
szanych i perkusji.
FANGEN Ronald August, 1895–1946, pisarz norw.;
w twórczości problematyka moralna i rel.; eseje,
dramaty.
FANGIO [fa

˙
nhio] Juan Manuel, 1911–95, argent.

kierowca wyścigowy; 5-krotnie mistrz świata w wy-
ścigach Formuły 1 (1951, 1954–57).
FANGORWojciech, ur. 1922, malarz i grafik; 1966–99
w USA; początkowo obrazy w duchu socrealist., później
m.in. przestrzenne kompozycje abstrakc.; plakaty.
FANGOWIE, Fan, Fang, Pahuin, Pangwe, grupa
ludów afryk. zamieszkujących Kamerun, Gwineę
Równik. i Gabon; ok. 3,3 mln; język fang z grupy
bantu; rolnicy.
FANO, m. we Włoszech (region Marche), nad M.
Adriatyckim; 68 tys. mieszk. (2010); przemysł metal.,
włók.; port rybacki; kąpielisko; rzym. mury i łuk Augu-
sta, rom.-got. katedra (XII–XIII w.), pałace, kościoły.
FANON Frantz, 1925–61, alg. lekarz psychiatra, pisarz,
ideolog dekolonizacji i publicysta; brał udział w alg.
wojnie wyzwoleńczej; prace dotyczące problemów
rasizmu i społ. przekształceń w państwach kolonial-
nych; Algieria zrzuca zasłonę, Wyklęty lud ziemi.
„FANTANA”, miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1938–39 w
Katowicach; red.: Z. Hierowski, W. Szewczyk, J.K.
Zaremba.
FANTASMAGORIA [gr.], fantast. obrazy będące
złudzeniem opt.; urojenie, przywidzenie, iluzja.
FANTASTYKA [gr.], niesamowite, często nadprzyro-
dzone zjawiska, będące wytworem fantazji w mitach,
folklorze, utworach plast. i fabularnych; typ twórczości
lit., w którym świat przedstawiony zapełniają zjawiska
o tym charakterze.
FANTASTYKA FILMOWA, typ twórczości film., w
której świat przedstawiony na ekranie wypełniają
zjawiska nadprzyrodzone, irracjonalne lub futurolo-
giczne; zależnie od udziału tych zjawisk wyróżnia się
filmy: ? science fiction (futurologia, postęp techn.),
? horror (porządek świata zostaje zakłócony przez
pierwiastek irracjonalny, wywołujący grozę), fantasy,
Nowej Przygody (świat pokazany na podobieństwo
baśni: dwa porządki, realny i nadrealny, koegzystują
ze sobą).
FANTASTYKA NAUKOWA ? science fiction.
FANTASY [fä

˙
nt3si; ang.], magiczno-awanturnicza

odmiana fantastyki, nawiązująca do mitów, legend i
baśni wspólnych wielu kręgom kulturowym.
FANTAZJA [gr.], muz. utwór instrumentalny o
swobodnej budowie, będący często wariacyjnym
oprac. kilku tematów, melodii.
FANTAZJA [gr.], psychol. zdolność do przetwarzania
i wzbogacania śladów uprzednich doświadczeń, two-
rzenia na ich podstawie wyobrażeń przedmiotów,
sytuacji, zdarzeń dotąd niewystępujących w doświad-
czeniu jednostki; twórcza wyobraźnia.
FANTIN-LATOUR [fãtę

˙
latu

˙
:r] Henri Théodore,

1836–1904, fr. malarz i grafik; realist. portrety, także
zbiorowe (W hołdzie Delacroix), martwe natury, kwiaty
i owoce.
FANTOM [fr. 5 gr.], med. obiekt zastępczy; np.
wykorzystywany do ćwiczeń anat. model narządu lub
zespołu narządów.
FANTOMAS, bohater sensacyjnej powieści zeszyto-
wej, wyd. 1911–14 przez fr. spółkę autorów M. Allaina
i P. Souvestre’a; przebiegły przestępca, obdarzony
niezwykłą siłą, zręcznością i umiejętnością zmiany
powierzchowności; spopularyzowany przez film (cykl
w reż. A. Hunebelle’a) i komiksy.
FANZA [chiń.], chiń. drewn. dom mieszkalny; okna
zazwyczaj na jednej ścianie; ogrzewane kam. ławy do
spania (kangi).

FAO ? Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
FAQ, ang. frequently asked questions, inform.
najczęściej zadawane pytania; dokument zawierający
pytania użytkowników z odpowiedziami; teksty takie
są dostępne w wielu witrynach WWW, w grupach
dyskusyjnych i in.
FARABI, AL-, Alfarabius, Alfarabi, właśc. Mu-
h
˙
ammad Ibn Muh

˙
ammad Ibn T. arh_an Abū Nas.r

al-Fārābı̄, ok. 870–950, arab. filozof, uczony, teoretyk
muzyki, lekarz; najwybitniejszy arystotelik arab. X w.,
znany ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa,
szczególnie do Organonu; jego prace stały się wzorem
dla późniejszych filozofów arab.; Państwo doskonałe,
Polityka.
FARABUNDO MARTÍ Agustı́n, 1893–1932, rewolu-
cjonista salwadorski; 1927–29 uczestnik antyamer.
powstania w Nikaragui; 1931 zał. KP Salwadoru;
1930–32 przywódca powstania chłopskiego; rozstrze-
lany.
FARAD, F, jednostka pojemności elektr. w układzie
SI; pojemność kondensatora, w którym między elek-
trodami występuje napięcie 1 V, gdy znajdują się
na nich różnoimienne ładunki o wartości 1 C; 1 F =
= 1 C : (1 V) = 1 m–2 � kg–1 � s4 � A2.
FARADAY [fä

˙
r3deı] Michael, 1791–1867, bryt. fizyk i

chemik; jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w.;
prac. Royal Institution, czł. Tow. Król. w Londynie;
odkrył zjawisko indukcji elektromagnet., paramagne-
tyzmu; sformułował prawa elektrolizy, odkrył tzw.
zjawisko F., benzen, skroplił większość znanych
wówczas gazów.
FARADAYA PRAWA ELEKTROLIZY, ilościowe
prawa dotyczące procesów elektrolizy; 1. p.F.: masa
substancji wydzielonej na elektrodzie lub przechodzą-
cej do roztworu podczas elektrolizy jest wprost
proporcjonalna do wielkości ładunku elektr., który
przepłynął przez elektrolit; 2. p.F.: masy różnych
substancji ulegających przemianom chem. na elektro-
dach wskutek przepływu takiego samego ładunku
elektr. są proporcjonalne do równoważników chem.
tych substancji.
FARADAYA PRAWO INDUKCJI ELEKTRO-
MAGNETYCZNEJ, siła elektromotoryczna indukcji
elektromagnet. powstająca w obwodzie elektr. wsku-
tek zmian strumienia indukcji magnet. jest propor-
cjonalna do szybkości zmian tego strumienia.
FARADAYA PUSZKA, fiz. ? klatka Faradaya
FARADAYA STAŁA, F, ładunek 1 mola elektronów;
wartość s.F. wynosi 9,6485309 � 104 C/mol; związek
s.F. z ładunkiem elementarnym e podaje zależność F
= NAe, gdzie NA — liczba Avogadra.
FARADAYA ZJAWISKO, fiz. skręcenie płaszczyzny
polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo, rozcho-
dzącego się w izotropowym, przezroczystym ośrodku
umieszczonym w silnym polu magnet. równoległym do
kierunku wiązki światła.
FARANDOLA, lud. prowansalski taniec korowodo-
wy, w tempie dość żywym, metrum 6/8, tańczony przy
wtórze fletu i bębenka baskijskiego.
FARAON [egip.], w staroż. Egipcie określenie król.
pałacu, od czasów Totmesa III (XV w. p.n.e.) także
osoby króla.
FARAONA PIES, rasa psów z grupy ? chartów typu
południowego; pochodzi prawdopodobnie z Malty;
wys. w kłębie ok. 60 cm; masa ciała 20–25 kg; uszy
stojące; wyglądem przypomina wyobrażenie egip.
boga Anubisa.
FARAS, staroż. Pachoras, dawniej miejscowość w
pn. Sudanie, od 1970 zalana wodami Jez. Nasera; od
VIII w. stol. biskupów chrześc. w pn. Nubii; 1961–64
wykopaliska pol. (K. Michałowski); odkryto m.in.
fragmenty świątyni Totmesa III, bazylikę wczesno-
chrześc. (VII w., wielokrotnie przebudowywana) z
ponad 120 dobrze zachowanymi freskami (część w
Muzeum Nar. w Warszawie), groby, stele, ponad 200
inskrypcji oraz listę biskupów Pachoras.

FARASAN, Jazā’ir Farasān, grupa wysp w pd.-zach.
Arabii Saudyjskiej, na południu M. Czerwonego;
nizinne i pustynne, otoczone rafami koralowymi; słabo
zaludnione; złoża ropy naft.; połów ryb.
FARAZDAK, AL-, Al-Farazdaq, właśc. Hammam
Ibn Ghalib, ok. 640–732 lub 733, poeta arab.; przed-
stawiciel poezji beduińskiej epoki Umajjadów; dywan
poezji satyr. i panegirycznych; kasydy opisujące przy-
rodę i życie osiadłych Arabów.
FARBIARSTWO, rzemiosło i dział przemysłu, zaj-
mujące się farbowaniem włókien; rzemiosło znane już
4 tys. lat p.n.e. w Chinach, Indiach i Egipcie.

M. Falski

J. Fałat

M. Faraday

Fałd w wapieniach dewonu; Ślichowica
(Góry Świętokrzyskie)

Fresk z Faras: Archanioł, 1. poł. X w. — Muzeum
Narodowe, Warszawa
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OSTRZYCKIE, JEZIORO, jez. na Pojezierzu Ka-
szubskim (woj. pomor.), na wys. ok. 159 m; pow. 309
ha, głęb. do 21 m; linia brzegowa dobrze rozwinięta;
połączone z jez.: Bukrzyno Duże i Bukrzyno Małe
oraz poprzez przepływającą Radunię z jez. Brodno
Wielkie; turystyka, sporty wodne.
OSTRZYHOM ? Esztergom.
OSTUDA, med. brązowe, o nieregularnym kształcie
przebarwienia skóry; występuje często u kobiet ciężar-
nych lub chorujących na wątrobę.
OSTUŻEW Aleksandr A., właśc. A. Pożarow, 1874–
1953, aktor ros.; jeden z najwybitniejszych tragików
Teatru Małego w Moskwie; role dram., m.in.: szekspi-
rowskie (Otello), Czacki — Mądremu biada A.
Gribojedowa, Uriel Akosta K. Gutzkowa.
OSTWALD Wilhelm Friedrich, 1853–1932, ojciec
Wolfganga, niem. chemik i filozof; prof. politechn. w
Rydze, uniw. w Lipsku; czł. Petersb. AN; twórca
chemii fiz.; prace dotyczące powinowactwa chem.,
równowagi chem. i dynamiki reakcji w roztworach,
katalizy; odkrył zależność stopnia dysocjacji elektroli-
tu od jego stężenia w rozpuszczalniku (tzw. prawo
rozcieńczeń O.); oprac. katalityczną metodę utlenia-
nia amoniaku do tlenku azotu; 1909 Nagroda Nobla.
OSTWALD Wolfgang, 1883–1943, syn Wilhelma
Friedricha, chemik niem.; prof. uniw. w Lipsku; pro-
wadził badania dotyczące koloidów, ultrafiltracji, flo-
tacji, elektroforezy; 1907 zał. pierwsze czasopismo
nauk. poświęcone koloidom.
OSTWALDA METODA, katalityczne utlenianie
amoniaku do tlenku azotu (będącego produktem
pośrednim w przem. metodzie otrzymywania kwasu
azotowego); mieszaninę amoniaku i powietrza ogrze-
wa się w temp. 800–900oC, katalizatorem jest platyna
(siatka ze stopu platyny z dodatkiem rodu); oprac.
1902 przez W.F. Ostwalda.
OSUCHY, w. w woj. lubel. (pow. biłgorajski, gmina
Łukowa), w pobliżu ujścia rz. Sopot do Tanwi; w nocy
z 24 na 25 VI 1944 nieudana próba przebicia się z
okrążenia niem. zgrupowania oddziałów AK i BCh
(dca E. Markiewicz, następnie K. Bartoszewski).
OSUN, Osun State, stan w pd.-zach. Nigerii; pow.
9,3 tys. km2; 3,8 mln mieszk. (2010); stol. Oshogbo;
inne m.: Ede, Iiesha; płaskowyż Joruba i nizina
nadmor.; uprawa kakaowca, palmy olejowej, kukury-
dzy, jamsu, prosa, manioku, bananów plantanów;
hodowla; przemysł spoż.; leśnictwo i rybołówstwo śród-
lądowe; złoża złota.
OSUTKA, med. ? wysypka.
OSUTKA SOSNY, groźna choroba sosen wywoły-
wana przez pasożytniczy grzyb Lophodermium pinas-
tri, z klasy ? workowców; objawy: na wiosnę brunat-
noczerwone igły osypują się.
OSUWISKO, geol. zsuwanie się mas skalnych,
zwietrzeliny lub osadów po stoku pod wpływem siły
ciężkości; także nazwa powstałej w wyniku tego
procesu formy terenu, obejmującej niszę osuwiskową,
rynnę osuwiskową i jęzor osuwiskowy; bezpośrednimi
przyczynami o. są zwykle: podcięcie stoku przez
erozję, nasycenie mas skalnych wodą opadową lub
roztopową, działalność człowieka, trzęsienie ziemi.
OSWOJENIE ZWIERZĄT, obłaskawienie, zool.
niedziedziczne, często czasowe wygaszenie u zwierząt
dzikich wrodzonej nieufności do człowieka i instynk-
towego odruchu ucieczki i obrony przed nim (?
dystanse biologiczne, ? uczenie się zwierząt).
OSY, Vespoidea, kosmopolityczna nadrodzina owa-
dów z rzędu błonkówek (grupy żądłówek); ok. 4000
gat.; należą tu: klecanki, osowate, kopułkowate;
odwłok samic zaopatrzony w żądło; np. osa pospolita
(Vespula vulgaris), osa dachowa (Vespula germanica)
— najczęściej u nas spotykane, osa leśna (Dolichoves-
pula sylvestris) oraz szerszeń.
OSZ, Oš, m. obw. w Kirgistanie, w Kotlinie Fergań-
skiej, w dolinie rz. Akbura (dorzecze Syr-darii); 240
tys. mieszk. (2010); ośr. handlu opium (w sąsiednich
krajach uprawa maku); przemysł jedwabn., spoż.
(winiarski), maszyn., metal., miner.; port lotn.; Inst.
Pedag.; ogród bot.; teatry; muzea; wzmiankowany od
IX w.; w średniowieczu ważny ośr. na szlaku handl. do
Chin i Indii.
OSZACKI Aleksander, 1883–1945, ojciec Jana, le-
karz internista; prof. UJ; czł. PAU; pionier gazoterapii
i leczenia penicyliną w Polsce; Choroby przemiany
materii i energii u człowieka.
OSZACKI Jan, 1915–82, syn Aleksandra, chirurg;
prof. Akad. Med. w Krakowie; czł. PAN; prace
dotyczące gł. patofizjologii schorzeń chirurgicznych.
OSZCZEP, sport sprzęt sport. używany do rozgrywa-
nia konkurencji lekkoatletycznej — rzutu oszczepem;
dla mężczyzn — dł. 260 cm, masa 800 g, dla kobiet —
dł. 220 cm, 600 g.
OSZCZERSTWO, przestępstwo polegające na świa-
domym podnoszeniu lub rozgłaszaniu nieprawdziwych
zarzutów o postępowaniu lub właściwości innej osoby
(osób) lub instytucji w celu poniżenia ich w opinii
publ. lub narażenia na utratę zaufania.
OSZCZĘDNOŚCI, ekon. część rozporządzalnych
dochodów ? gospodarstw domowych, pozostała po
dokonaniu zakupu dóbr i usług, ulokowana w instytu-
cjach bankowo-depozytowych lub w innym miejscu,
np. w domu; o. pełnią w gospodarce ważną rolę źródła
finansowania inwestycji.
OSZCZYPEK, oscypek, parzenica, twardy ser
podpuszczkowy, wyrabiany z mleka owczego w rejonie
Tatr; masę serową rozparzoną w gorącej wodzie
umieszcza się w drewn. formach; po nasoleniu o. pod-
daje się obwędzeniu.
OSZMIANA, Aszmia

˙
ny, m. na Białorusi (obw.

grodzieński), w pobliżu granicy z Litwą; 15,0 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., drzewny, lniarski;

węzeł drogowy; muzeum; prawa miejskie od 1. poł.
XVI w.; 4 IV 1831 antyros. wystąpienie mieszkanców
O. zakończone zajęciem miasta 16 IV przez wojsko
ros. i rzezią ludności; kościół parafialny (1900),
cerkiew (XIX w.), synagoga (XIX w.).
OŚ, techn. element maszyny lub mechanizmu umożli-
wiający względny ruch (względem o.) obrotowy lub
wahadłowy innych elementów osadzonych na o.; umo-
cowana w łożyskach; nie przenosi momentu obroto-
wego (w przeciwieństwie do wału).
OŚ BERLIN–RZYM, polit.-militarny sojusz Niemiec
(III Rzeszy) i Włoch w okresie rządów A. Hitlera i
B. Mussoliniego; zapoczątkowany porozumieniem o
współpracy podpisanym 25 X 1936 w Berlinie; wkrótce
zbliżenie z Japonią (oś Berlin–Rzym–Tokio) i umoc-
nienie współpracy kolejnymi traktatami (pakt antyko-
minternowski, pakt stalowy, pakt berliński).
OŚ LICZBOWA, mat. prosta wyobrażająca zbiór
liczb rzeczywistych; wyróżniony jest na niej punkt 0
(pocz. osi), dodatni zwrot i odcinek jednostkowy.
OŚ OBROTU ? oś symetrii.
OŚ OPTYCZNA, prosta łącząca środki krzywizny
powierzchni łamiących soczewki lub środek krzywizny
ze środkiem geom. zwierciadła.
OŚ OPTYCZNA KRYSZTAŁU, kierunek w ?
kryształach dwójłomnych, wzdłuż którego prędkość
rozchodzenia się obu promieni, na które zostaje
rozłożony promień padający, jest jednakowa.
OŚ SYMETRII, mat. prosta, względem której dana
figura geom. jest symetryczna; wszystkie punkty o.s. (i
tylko te) są punktami stałymi ? symetrii osiowej.
OŚ ŚWIATA, religiozn. ? Axis mundi.
OŚ ŚWIATA, astr. prosta przechodząca przez środek
sfery niebieskiej równolegle do osi Ziemi; punkty
przebicia sfery niebieskiej przez o.ś. są zw. biegunami
świata lub biegunami niebieskimi; wskutek ruchu
obrotowego Ziemi sfera niebieska obraca się wokół
o.ś., wykonując pełny obrót w ciągu doby gwiazdowej.
OŚ URBANISTYCZNA, urb. linia prosta stanowiąca
trzon kompozycji przestrzennej miasta lub jego części;
typowa dla architektury baroku i klasycyzmu.
OŚ ZIEMI, prosta, wokół której Ziemia dokonuje
jednego obrotu w ciągu doby gwiazdowej; punkty, w
których o.Z. przebija powierzchnię Ziemi są nazywane
biegunami geograficznymi.
OŚCI, szpilkowate kosteczki występujące między
mięśniami szkieletowymi ryb kostnoszkieletowych;
powstają przez skostnienie ścięgien; leżą luźno lub po-
łączone są więzadłami z kręgosłupem.
OŚCIEŻE, wewn. powierzchnia muru wokół otworu
(także zwanego o.) okiennego lub drzwiowego; nie-
kiedy stosowane jest ścięcie o. (? glif).
OŚCIEŻNICA, futryna, rama zamocowana w wewn.
otworze okiennym lub drzwiowym; służy do zawie-
szania skrzydeł drzwiowych lub okiennych.
OŚLICZKA, Asellus, słodkowodny skorupiak z rzędu
? równonogów; dł. do 15 mm; żywi się szczątkami
roślin; popularny obiekt doświadczeń biologicznych.
OŚMACZKA Todoś, 1895–1962, ukr. pisarz i tłu-
macz; poddawany represjom, od końca lat 40. na
emigracji; w twórczości elementy ukr. folkloru, fantas-
tyki i motywy twórczości T. Szewczenki, zbiory wierszy,
powieści.
OŚMIORNICE, Octopoda, rząd ? głowonogów;
otwór gębowy otoczony 8 ramionami (u niektórych do
10 m rozpiętości); zwykle mają gruczoł ? czernidłowy
(wytwarzający czarną wydzielinę); muszla uwsteczniona;
drapieżne; żywią się zwł. skorupiakami i rybami; gł.
przydenne; morza pełnosłone; niektóre jadalne.

OŚMIOŚCIAN, krystalograf. postać prosta; regular-
ny (oktaedr) i piramidalny.
OŚMIOŚCIAN FOREMNY, oktaedr, mat. bryła
będąca jednym z 5 ? wielościanów foremnych; ma 6
wierzchołków, 12 krawędzi i 8 ścian, będących trój-
kątami równobocznymi; można go otrzymać składając
podstawami 2 jednakowe czworokątne ostrosłupy
prawidłowe o wszystkich krawędziach równych.
OŚNIK, nóż z ostrzem prostym lub wygiętym, dwu-
chwytowy; używany do ręcznego korowania lub
strugania i wygładzania powierzchni elementów drew-
nianych.
OŚNO LUBUSKIE, m. w woj. lubus. (pow. słubicki),
nad Łęczą i jez. Reczynek; 3,9 tys. mieszk. (2013); ośr.
turyst.-krajoznawczy; drobne przetwórstwo rolno-
-spoż. i drzewne; stawy hodowlane; muzeum; prawa
miejskie od 1252; kościół (XIII–XIV w.), fragmenty
murów miejskich (XIV, XV w.), ratusz (XIX w.).
OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
(OBOP), placówka badawcza, zał. 1958 w Warszawie;
badania zasięgu i oddziaływania radia i telewizji;
sondaże opinii społ., badania postaw obywateli wobec
ważnych społecznie spraw; od 1998 w składzie grupy
badawczej Taylor Nelson Sofres (TNS OBOP).

OŚRODEK DOKUMENTACJI I STUDIÓW
SPOŁECZNYCH (ODiSS), stowarzyszenie utw.
1967 przez grupę działaczy katol. związanych z J.
Zabłockim; działalność wydawnicza, współtworzył
organizacje polit.-społ. (Pol. Związek Katol.-Społ.);
działał do 1990.
OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
(ODZ), instytucja zał. 1962 w Warszawie w celu
ewidencji i dokumentacji dóbr kultury w Polsce;
współdziała z Regionalnymi Ośr. Badań i Ochrony
Środowiska Kulturowego w 12 oddziałach tereno-
wych; wydaje: „Ochrona Zabytków”, „Spotkania z
Zabytkami”, „Muzealnictwo”; od 2002 — Krajowy
Ośr. Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ).
OŚRODEK KOSMICZNY J.F. KENNEDY’EGO,
ang. J.F. Kennedy Manned Space Flight Center,
gł. ośrodek kosm. NASA; położony na przyl. Canave-
ral (Floryda); od 1958 miejsce startu amer. statków
kosm., a od 1981 także wahadłowców.
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH, od 2006
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
centrum badawcze, działające w Warszawie od 1990,
finansowane z budżetu państwa; monitoruje (na
podstawie jawnych źródeł informacji) oraz analizuje
sytuację polit., ekon. i społ. w państwach Europy
Środk. i Europy Wsch., regionu bałk. oraz na Kaukazie
i w Azji Środk.; zajmuje się ich problematyką wewn.,
systemami władzy, relacjami między poszczególnymi
ośrodkami polit., polityką zagr., sprawami związków z
NATO i UE oraz aspiracjami integracyjnymi, kwes-
tiami bezpieczeństwa energ. oraz istniejącymi i po-
tencjalnymi konfliktami.
OŚRODKI NERWOWE, skupienia ciał neuronów
(komórek nerwowych) w ośrodkowym układzie nerwo-
wym, zawiadujące określoną funkcją; np. o.n. głodu,
pragnienia, funkcji rozrodczych, termoregulacji, wzro-
ku, równowagi, oddechowy, naczynioruchowy.
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY, centralny
układ nerwowy, anat. część układu ? nerwowego; u
kręgowców: mózgowie (półkule mózgu, móżdżek, pień
mózgu) i rdzeń kręgowy; zawiera ? ośrodki nerwowe.
OŚWIADCZENIE WOLI, prawo uzewnętrzniony
przejaw woli, wyrażający zamiar wywołania określo-
nego skutku prawnego (ustanowienia, zmiany, znie-
sienia stosunku prawnego); niezbędny element każdej
czynności prawnej.
OŚWIATA, upowszechnianie w społeczeństwie kul-
tury oraz wykształcenia ogólnego i zaw.; również dzia-
łalność obejmująca rozszerzanie świadomości społ.,
polit., narodowej.
OŚWIATA ROLNICZA, stan i proces upowszech-
nienia wiedzy i umiejętności roln.; obejmuje system
szkół roln., poradnictwo (państw. służba rolna), popu-
laryzowanie wiedzy roln. np. przez wydawnictwa,
środki masowego przekazu.
OŚWIATA ZDROWOTNA, działalność mająca na
celu szerzenie kultury sanitarnej i higieny osobistej,
uświadamianie społeczeństwa o sposobach zachowa-
nia zdrowia i zapobiegania chorobom; o.z. jest ele-
mentem systemu ochrony zdrowia i społ. podstawą
medycyny zapobiegawczej; w Polsce o.z. zajmuje się
służba zdrowia, Państw. Inspekcja Sanitarna, PCK;
koordynację międzynar. sprawuje Świat. Organizacja
Zdrowia (WHO).
OŚWIECENIE, okres w dziejach kultury eur. od
końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz.
XIX w.; głosiło wiarę w rozum, krytycyzm, kult
doświadczenia i eksperymentu, idee postępu, uniwer-
salizmu i kosmopolityzmu, w naukach przyr. natura-
lizm, a w poglądach społ. i polit. liberalizm; w imię
wolności odrzucało autorytety i tradycję, a w imię
rozumu przesądy, religię objawioną i zasady moralne;
mimo wspólnych idei wewnętrznie zróżnicowane: w
Anglii najbardziej empiryczne, we Francji ateistyczne i
deistyczne, w Niemczech duchowe.W literaturze pro-
gramowy dydaktyzm; dominacja gatunków: bajki,
satyry, ody; splatanie się tendencji klasycyst. (Wolter,
A. Pope, w Polsce I. Krasicki, A. Naruszewicz, S.
Trembecki) z rokok. i sentymentalnymi (J.-J. Rous-
seau, S. Gessner); rozkwit prozy eseistycznej („The
Spectator”, „Monitor”); narodziny nowoż. powieści,
swoistego gat. prozy, tzw. powiastki filoz. (Wolter,
Diderot), dramatu mieszcz.; nobilitacja bohatera
mieszcz. i lud.; u schyłku problematyka wczesnoro-
mant. buntu wobec świata (F. Schiller, J.W. Goethe).
OŚWIETLENIE, fiz. ? natężenie oświetlenia.
OŚWIĘCIM, m. powiat. w woj. małopol., przy ujściu
Soły do Wisły; 40 tys. mieszk. (2013); przemysł chem.,
w tym Fabryka Chem. „Dwory” SA, elektromaszyn.,
miner.; duża wytwórnia akcesoriów i artykułów
pamiątkarskich; węzeł kol.; miasto jest b. licznie
odwiedzane zarówno przez Polaków, jak i obcokra-
jowców w związku z Państw. Muzeum Auschwitz-
-Birkenau; liczne instytucje społ.-kult., m.in. Oświę-
cimskie Centrum Kultury, Międzynar. Dom Spotkań
Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Edukacyjne
Centrum Żyd.; prawa miejskie przed 1272 (1254?);
1940–45 największy niem. obóz koncentracyjny Aus-
chwitz; ruiny zamku (XIII, XIV w.), kościoły (XIV,
XVI, XVII w.), zespół klasztorny podominikański
(XIV, XIX–XX w.).
OŚWIĘCIMSKA, KOTLINA, obniżenie tektonicz-
ne w zach. części Podkarpacia Pn., między Kotliną
Ostrawską na zachodzie a Bramą Krak. na wschodzie;
obejmuje piaszczystą Równinę Pszczyńską (lasy),
szeroką (do 12 km) dolinę Wisły (liczne stawy rybne),
pokryte lessem Podgórze Wilamowickie.
OŚWIĘCIMSKIE KSIĘSTWO, księstwo na Gór-
nym Śląsku z ośr. w Oświęcimiu; powstało 1313–17, od
1327 lenno Czech; 1445 wyodrębniło się z niego
księstwo zatorskie; 1457 wykupione przez Kazimierza

IV Jagiellończyka i połączone z Polską unią perso-
nalną, inkorporowane 1564.
OŚWIN, Jezioro Siedmiu Wysp, jez. zastoiskowe na
Równinie Sępopolskiej (woj. warm.-mazur.), na wys.
65 m; pow. 370 ha, głęb. do 3,5 m; uchodzą rz. Ruda i
Rawda (odwadnia jez. Rydzówka), wypływa rz. Świn-
ka (Oświnka); jezioro zarastające; rezerwat ptactwa
Siedem Wysp wpisany do konwencji RAMSAR o
ochronie obszarów wodno-błotnych.
ŌTA [o:ta] Shōgo, ur. 1939, jap. reżyser, dramatopi-
sarz, teoretyk teatru; związany z ruchem teatr.? post-
-shingeki; pod koniec lat 70. ogłosił własną koncepcję
teatru milczenia (moku–geki), którego istotą jest
eksponowanie zmienności ludzkiego ciała w miarę
upływu czasu; najsłynniejsze spektakle prezentowane
w Polsce: Legenda o Komachi, Stacja wodna, Pusta
parcela; dramaty nawiązujące w warstwie filoz. do
egzystencjalizmu J.-P. Sartre’a.
OTALGIA [gr.], ból ucha; spowodowany chorobą
ucha bądź przenoszony do niego z chorych zębów,
migdałków, gardła, krtani.
OTAMOWANIEMYŚLENIA,med. objaw zaburzeń
psych.; krótkotrwała, nieoczekiwana przerwa w toku
myśli, prowadząca do zatrzymania wypowiedzi; wy-
stępuje w ? schizofrenii.
OTARIA, uchatka patagońska, Otaria byronia, ssak
z rodziny ? uchatkowatych; dł. samca do 2,5 m; w
olbrzymich stadach zamieszkuje pd. wybrzeża Amery-
ki Południowej.
OTČENÁŠEK Jan, 1924–79, pisarz czes.; jeden z
pierwszych zerwał ze schematyzmem w czes. literatu-
rze lat powojennych (powieść psychol.-obyczajowa
Občan Brych).
OTELLO, othello, umysłowa gra dla 2 osób; roz-
grywana na planszy z 64 polami; polega na zdobyciu
jak największej liczby pionów przeciwnika.
OTERO Blas de, 1916–79, poeta hiszp.; pocz. liryka
rel., w późniejszym okresie zaangażowana w aktualne
problemy społ. i polit. Hiszpanii, przepojona humani-
taryzmem, jasna i prosta w wyrazie.
OTERO Lisandro, 1932–2008, pisarz kub.; uczestnik
rewolucji kub.; powieściowy cykl hist. przedstawiający
społeczeństwo Kuby w okresie przedrewol. (m.in.
Sytuacja); opowiadania i reportaże literackie.
OTERO SILVA Miguel, 1908–85, wenez. pisarz i
publicysta; zaangażowany w walkę z dyktatorskimi
rządami J.V. Gómeza i M. Péreza Jiméneza (od-
dźwięk w powieściach, m.in. Martwe domy i Nowe
miasteczko); także poezje, eseje.
OTĘPIENIE, demencja, zespół otępienny, med.
zespół org. zaburzeń psych.; znaczne obniżenie po-
ziomu sprawności umysłu wynikające z rozległego
i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu na tle różnych
przyczyn; utrudnia lub uniemożliwia samodzielne
funkcjonowanie w zwykłych warunkach życiowych; o.
starcze, alkoholowe, pourazowe.
OTGON TENGER-UUL, szczyt w zach. Mongolii,
najwyższy w górach Changaj; wys. 4031 m; płaty
wieloletniego śniegu.
OTIATRIA [gr.], med. ? otologia.
OTIS [o

˙
utıs] Elisha Graves, 1811–61, amer. wynalazca

i przemysłowiec; 1853 przedstawił dźwig osobowy
(windę) napędzany silnikiem parowym; 1857 skon-
struował dźwig z zabezpieczeniami (chwytaczami)
przed spadnięciem kabiny w razie zerwania liny noś-
nej; zbudował także m.in. pług parowy.
OTJIWARONGO, m. w pn. Namibii, u zach. pod-
nóża płaskowyżu Waterberg; ośr. adm. regionu
Otjozondjupa; 23,0 tys. mieszk. (2010); ośr. handl.-
-usługowy regionu hodowli bydła; farma krokodyli;
węzeł komunikacyjny.
OTLET [otle

˙
] Paul, 1868–1944, prawnik belg.; współ-

zał. 1895 (z H.M. Lafontaine’em) Międzynar. Inst.
Bibliograf. w Brukseli (od 1938 — FID).
OTŁUSZCZENIE, med. nadmierne gromadzenie się
tkanki tłuszczowej; może być miejscowe lub dotyczyć
całego organizmu; o. serca polega na rozroście tkanki
tłuszczowej leżącej pod nasierdziem.
OTMUCHOWSKIE, JEZIORO, Otmuchowski
Zbiornik Wodny, zbiornik retencyjny na Nysie Kłodz-
kiej (woj. opol.); 1980 ha, poj. całkowita 124,5 mln m3,
zapora ziemna o dł. 6,5 km (najdłuższa w Polsce);
utworzony 1933 gł. w celu zasilania Odry w wodę,
rekreacji, pozyskania energii (elektrownia 4,8 MW).
OTMUCHÓW, m. w woj. opol. (pow. nyski), nad
Nysą Kłodzką, między jez. Otmuchowskim i Nyskim;
5,1 tys. mieszk. (2013); ośr. przem. (spoż., metal.),
wypoczynkowy, sportów wodnych i usługowy regionu
turyst.; najdłuższa w Polsce zapora ziemna (tworząca
Jez. Otmuchowskie), przy której elektrownia wodna;
prawa miejskie od 1347; zamek (XIII, XV, XVI w.) z
pozostałościami obwarowań (XVI w.) i parkiem (XIX
w.), ratusz (XVI, XVII w.), kościół (XVII w.) z barok.
polichromią, pałac (XVIII w.), kamienice (XVII,
XVIII w.).
OTOCJON, Otocyon megalotis, ssak drapieżny z
rodziny ? psowatych; dł. ciała do 58 cm, ogona do
34 cm; ma długie nogi i b. duże uszy, podobny do lisa;
nocny; Afryka.
OTOCZAK, geol. okruch skalny (o śred. powyżej 2
mm) zaokrąglony i wygładzony podczas transportu,
np. przez wody płynące; o. są gł. składnikami żwirów
i zlepieńców.
OTOCZAKOWE KULTURY, archeol. kultury
wczesnych faz paleolitu dolnego; podstawowa forma
narzędzi — najpierwotniejsze rdzeniowe narzędzia
wykonywane najczęściej z otoczaków rzecznych.
OTOCZENIE, mat. dowolny zbiór otwarty zawiera-
jący rozpatrywany punkt przestrzeni topologicznej;
np. o. punktu na prostej liczbowej jest dowolny
przedział otwarty zawierający dany punkt.
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towarzyskiego (dwór) i mody; 1814–15 obrady kon-
gresu wiedeńskiego; od 1918 stol. i od 1921 kraj
związkowy Rep. Austrii; 1938–45 w III Rzeszy; 1945–
55 okupacja 4 mocarstw. Gotycka katedra Św. Szcze-
pana (XIV–XVI w.); liczne kościoły rom., got.
(Augustianów, XIV w.) i barok., m.in. Jezuitów
(uniwersytecki, XVII, XVIII w.), Kapucynów (XVII
w.), Św. Karola Boromeusza (J.B. Fischer von Erlach,
1. poł. XVIII w.); pałace, m.in.: Górny i Dolny
Belweder, Hofburg, Schönbrunn (XVII–XVIII w.);
eklekt. gmachy z XIX w. (m.in. parlament, opera,
teatr, uniwersytet, ratusz, kościół Wotywny, zespół
muzeów) przy słynnej ul. Ring, powstałej po zburzeniu
w 2. poł. XIX w. fortyfikacji; budowle secesyjne, m.in.:
pawilon wystawowy Secesji (1897–98), modernist. i
nowocz. — Hundertwasserhaus (1983–85).
WIEDEŃSKA, KOTLINA, Wiener Becken, zapad-
lisko tektoniczne w pn.-wsch. Austrii, między Alpami i
Karpatami; wys. do 282 m; gł. rz. — Dunaj; region
przem. i roln.; wydobycie gazu ziemnego i ropy naft.;
gł. m. Wiedeń.
WIEDEŃSKA ODSIECZ, wyprawa wojsk Jana III
Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi oblężonemu przez
Turków; 12 IX zwycięstwo wojsk sprzymierzonych
(pol.-austr.-niem.), dowodzonych przez Jana III So-
bieskiego, nad armią tur. wielkiego wezyra Kara
Mustafy; o.w. położyła kres ekspansji tur. zagrażającej
chrześc. Europie.
WIEDEŃSKA PORCELANA, wyroby produkowane
1719–ok. 1865 w manufakturze w Wiedniu, gł. serwisy
stołowe, śniadaniowe, oprawy zegarów, kosze; zdobio-
ne dekoracją malarską.
WIEDEŃSKA SZKOŁA DODEKAFONICZNA,
szkoła wiedeńska, kompozytorzy zgrupowani ok.
1905–1933 wokół A. Schönberga działający w Wied-
niu; m.in.: A. Webern, A. Berg, H. Eisler, H.E.
Apostel, H. Jelinek, R. Leibowitz, J. Koffler; zapo-
czątkowali proces zrywania z harmoniką systemu dur-
moll w wyniku stosowania techniki dodekafonicznej.
WIEDEŃSKI KONGRES 1814–15, zjazd monar-
chów i dyplomatów państw eur. po upadku Napoleona
I w celu uregulowania międzynar. sytuacji polit. i
spraw ustrojowych; gł. rola Rosji, W. Brytanii, Austrii,
Prus oraz Francji; przyjęcie zasad: legitymizmu i
równowagi sił między mocarstwami; w zasadzie
restytuowano stan ustrojowy sprzed rewolucji fr.
1789–99, także stan polit. w Europie, ale z wieloma
odstępstwami, m.in.: utw. Związek Niem., połączono
Holandię i Belgię w Królestwo Niderlandów, część
Saksonii włączono do Prus; w sprawach pol.: zlikwi-
dowano Księstwo Warsz., utw. Królestwo Pol. (w unii
z Rosją) oraz Wolne Miasto Kraków, a W. Księstwo
Pozn. włączono do Prus; k.w. opowiedział się za
tłumieniem ruchów republ. i nar. w Europie.
WIEDEŃSKI KRÓLIK NIEBIESKI, austr. rasa
królików; ciemnostal. z niebieskim odcieniem; masa
ciała ok. 4,5 kg; hodowane na futro i mięso.
WIEDEŃSKI, LAS, Wienerwald, najdalej na pn.
wschód wysunięte fliszowe pasmo Alp, w Austrii; wys.
do 893 m (Schöpfl); lasy bukowo-dębowe; region
turyst.-wypoczynkowy dla mieszkańców Wiednia.
WIEDEŃSKI UKŁAD 1515, traktat między Jagiel-
lonami (Zygmunt I Stary, Władysław II Jagiellończyk)
a Habsburgami (ces. Maksymilian I); zapewniał tym
ostatnim sukcesję w Czechach i na Węgrzech w
zamian za neutralność w stosunkach Polski z Moskwą
i Krzyżakami.
WIEDEŃSKIE ARBITRAŻE, rozstrzygnięcie przez
Niemcy i Włochy roszczeń terytorialnych Węgier
wobec Czechosłowacji i Rumunii; pierwszy arbitraż
(2 XI 1938) przyznał Węgrom pd. część Słowacji i
Rusi Podkarpackiej, drugi (30 VIII 1940) — pn.
Siedmiogród; po II wojnie świat. decyzje obu a.w.
zostały anulowane.
WIEDEŃSKIE TRAKTATY POKOJOWE, mię-
dzynar. traktaty zawarte w Wiedniu; m.in.: 18 XI
1738, zakończył wojnę sukcesyjną pol. 1733–35,
przyznał księstwo Lotaryngii dożywotnio Stanisławowi
Leszczyńskiemu (po jego śmierci — Francji); 14 X
1809, po wojnie fr.-austr. (w dobie wojen napoleoń-
skich), znany jako traktat w ? Schönbrunn; 30 X
1864, zakończył wojnę między Prusami i Austrią a
Danią; król Danii zrzekł się księstw Holsztyna,
Szlezwiku i Lauenburga; 3 X 1866, kończący wojnę
między Austrią a Włochami, które przystąpiły do
wojny austr.-prus.; pokonana przez Prusy Austria,
mimo zwycięstwa nad wojskami wł., zrzekła się
Wenecji na rzecz Włoch.
WIEDZA, w węższym znaczeniu — ogół wiarygod-
nych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością
ich wykorzystania (w. nauk.); w szerokim znaczeniu —
wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym
przypisuje się wartość poznawczą lub(i) praktyczną.
„WIEDZA”, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i
lit., wyd. 1906–10 w Wilnie; pismo PSS-Lewicy; red. T.
Rechniewski; kontynuacja: „Nowe Życie” (1910–11),
„Światło” (1911–12), „Kuźnia” (1913–14).
WIEDZA EGZOTERYCZNA [gr.], naukozn. wiedza
popularna, powszechnie dostępna, przeznaczona do
publ. wykładania; przeciwieństwo wiedzy ezoterycznej.
WIEDZA EZOTERYCZNA [gr.], wiedza tajemna,
przeznaczona tylko dla grona wtajemniczonych, wy-
brańców; przeciwieństwo wiedzy egzoterycznej.
„WIEDZA I ŻYCIE”, miesięcznik popularnonauk.,
wyd. 1926–39 i od 1946 w Warszawie; materiały po-
święcone wszystkim dziedzinom nauki, zwł. naukom
ścisłym, biologii i medycynie; dodatek humanistyczny.
WIEDZA POWSZECHNA, Wydawnictwo „Wie-
dza Powszechna” Sp. z o.o., wydawnictwo utw. 1952
w Warszawie, do 2007 Państwowe Wydawnictwo
„Wiedza Powszechna” w Warszawie; literatura nauk.

i popularnonauk. ze wszystkich dziedzin wiedzy;
tematyczne encyklopedie, leksykony, słowniki, pod-
ręczniki do nauki języków obcych i nauki języka pol.
dla cudzoziemców, słowniki języków obcych, słowniki i
poradniki języka pol.; reprinty.
WIEK, geol. jednostka geochronologiczna dziejów
Ziemi; jest częścią epoki, dzieli się na doby; chrono-
stratygraf. odpowiednikiem w. jest ? piętro.
„WIEK”, dziennik polit.-społ.-lit., wyd. 1873–1906 w
Warszawie, od 1899 pod nazwą „Wiek Ilustrowany”;
1905 zawieszony (zmieniał tytuł); zał. i red. (do 1875)
F.H. Lewestam, następnie K. Zalewski.
WIEK BIOLOGICZNY CZŁOWIEKA, antropol.
stan biol. dojrzałości dziecka w różnych fazach jego
rozwoju; mierniki stopnia zaawansowania w.b.cz.:
wiek zębowy (np. liczba wyrżniętych zębów), wiek
szkieletowy (stopień skostnienia kości); w.b.cz. dzieci
równolatków danej populacji jest zróżnicowany; stan-
dardy wyznaczają normy rozwojowe.
WIEK DORASTANIA, adolescencja, wiek dojrze-
wania, okres rozwoju człowieka stanowiący przejścio-
we stadium między dzieciństwem a dojrzałością biol. i
psychol. (dorosłością); wyróżnia się 3 etapy: preado-
lescencja (10.–12. rok życia), wczesny w.d. (13.–16. rok
życia), późny w.d. (17.–20. rok życia).
WIEK RĘBNOŚCI, leśn. przeciętny, docelowy wiek
drzewostanów, w którym mogą być wyrąbane w danym
obrębie leśnym; drzewostany w w.r. osiągają rozmiary
odpowiadające potrzebom gosp.; dla sosny i świerka
wynosi ok. 100 lat.
WIELAND [wi

˙
:lant] Christoph Martin, 1733–1813,

pisarz niem.; przedstawiciel oświecenia; prof. uniw. w
Erfurcie; popularyzator twórczości W. Szekspira w
Niemczech; powieść dydakt.-rozwojowa Agaton, ro-
kok. liryka, poematy epickie (Oberon); przekłady.
WIELAND [wi

˙
:lant] Heinrich Otto, 1877–1957, che-

mik niem.; prof. m.in. politechn. i uniw. w Mona-
chium; czł. Tow. Król. w Londynie; badania struktury
kwasów żółciowych, procesów oddychania komórko-
wego, budowy hormonów, alkaloidów, glikozydów;
1927 Nagroda Nobla.
WIELBARSKA KULTURA, dawniej kultura goc-
ko-gepidzka, archeol. kultura okresu wpływów rzym. i
wczesnego okresu wędrówek ludów; nazwa od cmen-
tarzyska w Malborku-Wielbarku; pocz. (do schyłku
II w. n.e.) Pomorze Gdańskie i Środk., pn. Wielko-
polska i ziemia chełmińska, potem przesuwanie się
osadnictwa na pd. wschód (m.in. zach. Mazowsze,
Wołyń); ukształtowanie się k.w. i jej przemieszczenia
łączy się ze znaną ze staroż. źródeł pisanych migracją
Gotów i Gepidów z terenów Skandynawii nad M.
Czarne i w rejon środk. Dunaju.

WIELBŁĄD DWUGARBNY, baktrian, Camelus
bactrianus, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała do 3 m, ogona ok. 50 cm, wys. w
kłębie 1,8–2,2 m, masa ciała 450–700 kg; udomowiony
w środk. Azji, hodowany od Krymu i Azji Mn. po
Pakistan i Chiny; wykorzystywany do transportu
towarów i ludzi, dostarcza mleka, mięsa, wełny i skór.
WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, dromader, Camelus
dromedarius, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała 220–340 cm, ogona 55–75 cm, wys. w
kłębie 180–220 cm, masa ciała 450–670 kg; wielbłąda
dwugarbnego różni się nieco większym wzrostem, dłuż-
szymi nogami, 1 garbem na grzbiecie i mniej obfitym
owłosieniem; udomowiony w pd. części Płw. Arabskie-
go; użytkowany m.in. na Saharze jako wierzchowiec,
zwierzę juczne, źródło mleka, mięsa, wełny i skóry.

WIELBŁĄDKI, Raphidioptera, rząd leśnych owa-
dów, dł. 1–2 cm, o wydłużonym i wzniesionym
przedtułowiu; w. mają 2 pary dużych błoniastych
skrzydeł; prowadzą drapieżny styl życia; pożyteczne.
WIELBŁĄDOWATE, Camelidae, rodzina ssaków z
rzędu ? parzystokopytnych; 6 gat.; kończyny 2-
-palczaste (rozwinięte palce III i IV), zakończone
pazurowatymi raciczkami; warga górna rozdwojona;
roślinożerne, żołądek 3-komorowy; do w. należą:
alpaka, baktrian (wielbłąd dwugarbny), dromader
(wielbłąd jednogarbny), gwanako, lama, wigoń.

WIELCY KOMNENOWIE, dynastia bizant. cesarzy
Trapezuntu, panująca 1204–1461; wywodzili się od
wnuka cesarza bizant. Andronika I Komnena.
WIELCY MOGOŁOWIE, hist. ? Mogołów Wiel-
kich dynastia.
WIELECI, Lutycy, Lucice, grupa plemion zachod-
niosłow. osiadłych w średniowieczu nad Hawelą i
Pianą; gł. plemiona: Chyżanie, Czrezpienianie, Do-
łężanie i Redarowie (utworzyli Związek ? Wielecki),
Sprewianie, Stodoranie; ulegli germanizacji.
WIELECKI ZWIĄZEK, Związek Lucicki, śred-
niow. związek 4 plemion zachodniosłow.: Chyżan,
Czrezpienian, Dołężan i Redarów; władza wiecu i
kapłanów; walczył z Sasami, po wojnie wewn. między
plemionami 1057–60 stracił znaczenie, jego ziemie
XI–XII w. przeszły pod władzę książąt Pomorza Zach.
i Obodrzyców.
WIELEŃ, m. w woj. wielkopol. (pow. czarnkowsko-
trzcianecki), nad Notecią; 6,0 tys. mieszk. (2013); ośr.
usługowy z różnorodnym drobnym przemysłem, m.in.
drzewnym; prawa miejskie przed 1458; kościół para-
fialny Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP
(XVII w.), kościół poewang. konstrukcji szkieletowej
(XVIII w.).
WIELEŻYŃSKI Marian, 1879–1945, inżynier che-
mik; pionier przemysłu gazowniczego w Polsce;
współzał. (1912) spółki Gaz Ziemny (od 1920 Gazo-
lina), projektant i kier. budowy gazociągów (np.
Daszawa–Lwów) do przesyłania gazu ziemnego; arty-
kuły na temat badań ropy naft. i gazownictwa.
WIELGUS Stanisław, ur. 1939, biskup, filozof; prof.
KUL (1989–98 rektor); 1999–2006 biskup płocki; XII
2006 mianowany arcybiskupem metropolitą warsz.,
I 2007 zrezygnował z urzędu po ujawnieniu współ-
pracy ze służbą bezpieczeństwa; znawca filozofii
średniow. (Zachodnia i polska nauka średniowieczna
— encyklopedycznie).
WIELHORSKI Józef, hrabia (od 1787), 1759–1817,
generał; uczestnik wojny pol.-ros. 1792 i powstania
kościuszkowskiego 1794, później w Legionach pol. we
Włoszech; w Księstwie Warsz. 1811–12 zca min.
wojny; w Królestwie Pol. 1815–16 min. wojny.
WIELHORSKI Michał, hrabia (od 1787), ok. 1730–
1794, oboźny kor. 1758–62, kuchmistrz w. litew. 1763–
74; przeciwnik Familii, obrońca dawnego ustroju
Rzeczypospolitej, poseł Generalności konfederacji
barskiej w Paryżu; prace hist.-polityczne.
WIELICHOWO, m. w woj. wielkopol. (pow. gro-
dziski); 1,8 tys. mieszk. (2013); ośr. usługowy dla
rolnictwa (uprawa pieczarek); różnorodna drobna
wytwórczość; prawa miejskie od 1429–30. W pobliżu
W. złoże gazu ziemnego.
WIELICKI Krzysztof, ur. 1950, alpinista; wspinaczki
m.in. w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum; 17 II
1980 pierwsze zimowe wejście (z L. Cichym) na
Mount Everest; drugi Polak (po J. Kukuczce), który
zdobył wszystkie (14) szczyty o wys. powyżej 8000 m.
WIELICKIE, POGÓRZE, wsch. część Pogórza
Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i
Raby; równoleżnikowe szerokie garby (maks. wys.
ponad 550 m), rozcięte dolinami licznych dopływów
Wisły; gęste zaludnienie; region roln.; gł. m.: Skawina,
Wieliczka.
WIELICZKA, m. powiat. w woj. małopol., w aglo-
meracji Krakowa; 21,3 tys. mieszk. (2013); kopalnia
soli kam. (od XIII w.), 1992 po katastrofalnym
wycieku wód do wyrobisk kopalni zaniechano wydo-
bycia; różnorodny przemysł; miejscowość uzdrowisko-
wa (m.in. sanatorium pod ziemią); turystyka; eksploa-
tacja solanek od X–XI w. (później metodą odparowa-
nia solanki); część kopalni stanowi obiekt muzealno-
-turyst. z wykonanymi przez górników rzeźbami, kapli-
cami (najstarsza z XVII w.) i Muzeum Żup Krak.;
drewn. kościół (1581); prawa miejskie od 1290; od
XIV w. jedno z gł. miast górn. i ośr. handlu solą w
Polsce.
WIELIMIE, jez. na Równinie Charzykowskiej (woj.
zachodniopomor.), na wys. 133 m; 1865 ha (w tym
wyspy 111 ha); maks. głęb. 5,5 m; płycizny i szuwary;
brzegi niskie; przepływa Gwda; połączone strugą Nie-
zdobna z jez. Trzesiecko; gł. ośr. turyst. — Szczecinek.
WIELISZEW, w. gminna w woj. mazow. (pow.
legionowski), w pobliżu Jez. Zegrzyńskiego i początku
Wodociągu Pn.; duża wieś (ok. 3,5 tys. mieszk.);
uprawa warzyw, kwiatów, drzew i krzewów owoco-
wych, cegielnia; ośr. usługowy dla pobliskich letnisk.
WIELKA ARMIA, fr. Grande Armée, armia fr.,
zreorganizowana 1803 przez Napoleona Bonapartego;
1811 — ok. 820 tys. żołnierzy (z czego 272 tys. z
państw sprzymierzonych); rozbita 1812 w czasie

kampanii ros. i odwrotu spod Moskwy; szef sztabu
L.A. Berthier (1805–14).
WIELKA BAHAMA, Grand Bahama Island, wyspa
na O. Atlantyckim, w pn. części archip. Bahamy, w
państwie Bahamy; 1,4 tys. km2, 51 tys. mieszk. (2010);
nizinna, wys. do 12 m; rybołówstwo; turystyka; gł.
miejscowość Freeport.
WIELKA BIAŁA ANGIELSKA ŚWINIA, jorkszy-
ry, ang. rasa mięsnych świń; biało ubarwione, ostro-
uche; masa ciała do 400 kg; zasięg międzynar.;
wykorzystywana do krzyżowania z innymi rasami.
WIELKA BIAŁA POLSKA ŚWINIA, rasa mięsnych
świń; efekt krzyżowania wielkiej białej ang., średniej
białej ang. i niem. szlachetnej świni; biało ubarwiona,
ostroucha; masa ciała nawet ponad 350 kg.

WIELKA BRYTANIA, państwo wyspiarskie w pn.-
-zach. Europie, na W. Brytyjskich, na O. Atlantyckim i
M. Północnym. Nazwa pełna polska: Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Nazwy oryginalne: ang. United Kingdom, ang. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Strona WWW: www.royal.gov.uk, www.gov.uk. Po-
wierzchnia: 243,1 tys. km2. Ludność: 64,2 mln miesz-
kańców (2013). Struktura narodowa: Anglicy 77%;
Szkoci 9%; Walijczycy 5%; Irlandczycy 3%; Murzyni
2%; Indusi 2%; Pakistańczycy 1%; inni 1%. Struktura
wyznaniowa: anglikanie 30%; katolicy 12%; chrześ-
cijanie (inne odłamy) 27%; muzułmanie 3%; hindusi
1%; sikhowie 1%; wyznawcy judaizmu 1%; inni 9%;
bezwyznaniowcy 16%. Stolica: Londyn. Ustrój: mo-
narchia konstytucyjna. Podział administracyjny: 4
kraje historyczne (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia
Północna). Język urzędowy: angielski. Jednostka
monetarna: funt szterling (GDB). Warunki natural-
ne. W skład W.B. wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia,
Irlandia Pn. oraz dependencje Korony bryt. i terytoria
zamorskie. Największa wyspa — W. Brytania silnie
rozczłonkowana; pn. wybrzeża fiordowe, pd. klifowe i
riasowe; w pn. części G. Kaledońskie i Grampiany,
rozdzielone rowem tektonicznym Glen More; w
środk. — Wyż. Południowoszkocka i G. Pennińskie,
na pd. zachodzie G. Kambryjskie, na pd. wschodzie
nizinny Basen Londyński; klimat umiark. ciepły
wybitnie mor., wpływ ciepłego Prądu Zatokowego; b.
gęsta sieć rzeczna, wiele jezior (polodowcowe, tekto-
niczno-polodowcowe), mszary; lasy bukowe, bukowo-
-grabowe, jesionowo-dębowe, brzozowo-dębowe,
wrzosowiska. Najwyższy punkt: Ben Nevis (1343 m
n.p.m.) w Grampianach. Najniższy punkt: bagna
Fenland (4 m p.p.m.). Rzeki: Tamiza, Severn, Trent,
Ouse. Jeziora: Lough Neagh, Loch Lomond, Loch
Monar. Gospodarka. Jeden z najsilniej gosp. roz-
winiętych krajów świata; obok USA największy eks-
porter kapitału; wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego
(w szelfie M. Północnego), węgla kam.; gł. gałęzie
przemysłu: elektron., precyzyjny, lotn.-rakietowy,
zbrojeniowy, samoch., chem. (w tym farm.), rafineryj-
ny, maszyn., spoż. (whisky, gł. szkocka), hutnictwo i
przemysł lekki; hodowla gł. bydła (11 mln) i owiec;
uprawy: zboża (pszenica, jęczmień, owies), buraki
cukrowe, ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe; rybo-
łówstwo; turystyka (ponad 25 mln osób rocznie); gęsta
sieć kol. i drogowa; gł. porty: Londyn, Grimsby–
Immingham, Liverpool; połączenia z kontynentem
tunelem kol. (od 1994) i promowe. Dynamika wzrostu
gospodarczego: 1,7% (2013). PKB na 1 mieszk. wg
parytetu siły nabywczej: 36,2 tys. dol. USA (2013).
Historia. Zasiedlona przez Celtów; I w.–ok. 410
panowanie rzym. (prócz obszaru Szkocji); V–VI w.
podbój ob. ziem ang. przez Anglosasów (heptarchia),
ich chrystianizacja od 597; od 793 najazdy wikingów;
X w. zjednoczenie Anglii przez królów Wessexu; 1066
podbój przez Normanów (Wilhelm I Zdobywca);
wojny ang.-fr., m.in. za dyn. Plantagenetów (1154–
1485) — stuletnia 1337–1453; XI–XIII w. podbój
Walii i od XII w. Irlandii; XIII w. powstanie
parlamentu; 1485–1603 dyn. Tudorów; anglikanizm;
od 1603 dyn. Stuartów i unia ze Szkocją, 1642–48
wojna domowa, 1649–60 republika; XVI–XVII w.
pocz. potęgi mor. i polityki kolonialnej; w wyniku
rewolucji 1688–89 monarchia konst.; 1707 zjednocze-
nie Anglii i Szkocji w Królestwo W.B.; od 1714 dyn.
hanowerska, pocz. rządów gabinetowych (wigowie,
torysi); 1783 strata 13 kolonii amer. (USA); 1793–
1815 udział w koalicjach antyfr.; od ok. 1770 rewolucja
przem., 1. gosp. potęga świata do lat 70. XIX w.;
ekspansja kolonialna (największe imperium świat.);
XIX w. rywalizacja Partii Konserwatywnej z Partią
Liberalną, a od lat 20. XX w. z Partią Pracy; od 1901
dyn. Koburgów (od 1917 pod nazwą Windsor); w
I wojnie świat. czł. ententy, w II — koalicji antyhitl.
(rząd W. Churchilla); 1945–51 reformy gosp. i so-
cjalne Partii Pracy; od 1949 czł. NATO, 1960–72
EFTA, od 1973 EWG; rozpad imperium kolonial-
nego; konflikt w Irlandii Pn.; w latach 70. silny kryzys
gosp. i społ.; 1979–97 rządy konserwatystów (M.
Thatcher, J. Major), liberalne reformy gosp., poprawa
sytuacji ekon.; od 1993 czł. UE; 1997–2010 rządy Partii
Pracy (A. Blair, G. Brown); 1998 zawarto północnoirl.

Wielbłąd dwugarbny

Wielbłąd jednogarbny

Wieliczka, Komora Janowice z figurami księżnej Kingi
i rycerza w kopalni soli

Herb i flaga
Wielkiej Brytanii
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DYSLOKACJA [łac.], fiz. rodzaj defektu struktury
krystal.; polega na przesunięciu jednych płaszczyzn
sieciowych względem innych przy zachowaniu spój-
ności sieci.
DYSMORFIA [gr.], med. nieprawidłowa budowa
ciała; m.in. powstałe wskutek pierwotnego defektu
rozwoju zarodka (malformacje), wskutek działania sił
mech. na normalne tkanki (deformacje).
DYSMUTACJA [łac.], chem. ? dysproporcjonowa-
nie.
DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ang. Super-
oxide Dismutase (SOD), enzym neutralizujący anio-
norodnik ponadtlenkowy (O2)��; katalizuje prze-
kształcenie 2 cząsteczek (O2)�� do nadtlenku wodoru
(H2O2 rozkładanego przez katalazę) i tlenu (O2);
obecna we wszystkich organizmach tlenowych.
DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, rozpad
cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) na jony
zachodzący w wyniku ich oddziaływania z cząsteczkami
rozpuszczalnika (np. wody); elektrolity mocne nieza-
leżnie od stężenia ulegają całkowitej d.e., a elektrolity
słabe dysocjują częściowo, przy czym liczba cząsteczek
zdysocjowanych wzrasta wraz z rozcieńczeniem roz-
tworu.
DYSOCJACJA FOTOCHEMICZNA, chem. ?
fotoliza.
DYSOCJACJA TERMICZNA, rozpad cząsteczek
związków chem. na cząstki (mniejsze cząsteczki,
atomy, rodniki) zachodzący w podwyższonej temp.;
w przemyśle ważny jest rozkład termiczny alkanów
zawartych w ropie naft. (? kraking).
DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ STAŁA,
stosunek iloczynu stężeń jonów powstających podczas
dysocjacji elektrolitycznej do stężenia cząsteczek
niezdysocjowanych, pozostających w równowadze
chem. z jonami; stała w danej temp.; opisuje dysocja-
cję elektrolitów słabych.
DYSOCJACYJNE OBJAWY, med. grupa psycho-
gennych zaburzeń psych., będących poza świadomą
kontrolą chorego; pozostawiają niepamięć; są to za-
burzenia przytomności, zamroczenie, amnezja, osłu-
pienie.
DYSONANS [łac.], lit. rym niedokładny, w którym
współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej, ak-
centowanej samogłoski wersu.
DYSONANS [łac.], muz. współbrzmienie 2 lub więcej
dźwięków (d. harmoniczny) lub następstwo 2 dźwię-
ków (d. melodyczny), sprawiające wrażenie niezgod-
ności; przeciwieństwo konsonansu.
DYSONANS POZNAWCZY, psychol. stan wywołany
równoczesnym występowaniem w świadomości jednost-
ki sprzecznych treści poznawczych; powoduje przykre
napięcie emocjonalne, które skłania do czynności
mających na celu usunięcie powstałej niezgodności.
DYSOPERACJA [łac.], przeciwdziałanie, ekol. typ
związku międzygatunkowego (koakcji), w którym
partnerzy ponoszą straty w wyniku eliminowania
osobników lub ograniczania ich możliwości życiowych;
występuje gł. pomiędzy gat. o zbliżonych wymaga-
niach ekol. w wyniku konkurencji o pokarm, miejsca
gniazdowania i in.
DYSPALATALIZACJA [łac.], zatrata miękkości
spółgłosek, np. gwarowe łamę, zamiast łamię; także
zmiana przedniej artykulacji samogłoski na tylną, np.
w przegłosie: kwiat, z dawnego kwiet.
DYSPAREUNIA [gr.], med. zaburzenie polegające
na niezdolności do osiągania ? orgazmu i satysfakcji
seksualnej podczas stosunku płciowego ze stałym
partnerem; najczęstszą przyczyną d. jest nieakcepto-
wany seksualnie partner.
DYSPENSA [łac.], w Kościele katol. zwolnienie
wiernego (przez papieża, biskupa ordynariusza, prze-
łożonego zakonnego, proboszcza) od obowiązujących
przepisów prawa kościelnego.
DYSPEPSJA [łac. 5 gr.], med. ? niestrawność.
DYSPERGATORY [łac.], substancje ułatwiające
rozdrabnianie cząstek stałych do rozmiarów koloidal-
nych w celu wytworzenia układów ? dyspersyjnych
oraz zapobiegające łączeniu się cząstek koloidowych w
większe skupiska.
DYSPERSJA [łac.], statyst. miara zróżnicowania
elementów populacji statystycznej, ? odchylenie
standardowe.
DYSPERSJA FAL, zależność prędkości fazowej fal
harmonicznych od ich częst. (długości fali).
DYSPERSJA ORGANIZMÓW, rozprzestrzenia-
nie się, ekol. przemieszczanie się osobników doro-
słych, form młodocianych, nasion lub przetrwalników
w stosunku do obszaru zajętego przez populację.

DYSPERSJA ŚWIATŁA, rozszczepienie światła,
rozkład widmowy światła złożonego (np. białego) na
jednobarwne składowe w wyniku dyfrakcji, interferen-
cji lub załamania.
DYSPERSYJNY UKŁAD, układ rozproszony,
układ niejednorodny fizycznie, składający się z fazy
ciągłej, zw. fazą rozpraszającą lub dyspersyjną (np.
gaz, ciecz), i fazy rozproszonej, zw. też zdyspergowaną
(np. b. drobnych cząstek ciała stałego lub maleńkich
kropelek cieczy zawieszonych w ośr. ciągłym); do u.d.
należą m.in.: dym, mgła, układy koloidowe (np. mleko,
kleje, farby).
DYSPLAZJA [gr.], med. zaburzenie morfogenezy
wywołane nieprawidłową strukturą lub czynnością
komórek jednej tkanki, co powoduje nieprawidłową
jej organizację i różnicowanie.
DYSPOZYCJA MOCY, jednostka organiz. elektro-
energetyki koordynująca pracę części lub całego
systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę
połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów; w
Polsce — Krajowa Dyspozycja Mocy.
DYSPROPORCJONOWANIE, autoredoksyda-
cja, dysmutacja, reakcja chem. polegająca na jedno-
czesnym utlenianiu jednych cząsteczek (lub jonów) i
redukcji innych cząsteczek (jonów) tego samego
związku chem.; np. 2Cu+ = Cu2+ + Cu0 — jeden
jon miedzi(I) oddaje elektron, przechodząc na wyższy
stopień utlenienia (Cu+ – e = Cu2+), a drugi pobiera
elektron, zmniejszając stopień utlenienia i przecho-
dząc w obojętny atom miedzi (Cu+ + e = Cu0).
DYSPROZ [gr.], Dy, dysprosium, pierwiastek chem. o
liczbie atom. 66, względnej masie atom. 162,50, metal;
miękki; gęst. 8,55 g/cm3, temp. topn. 1412oC, temp.
wrz. 2562oC; aktywny chemicznie; stosowany m.in. w
technice jądr. (absorbuje neutrony), jako dodatek
stopowy; odkryty 1886 (P. Lecoq de Boisbaudran).
DYSSOMNIE [gr.], med. ilościowe lub jakościowe
zaburzenia snu; skracanie się lub wydłużanie czasu
snu, zaburzenia rytmu snu i czuwania; występują w
wielu chorobach psych., niektórych somatycznych,
rzadziej samodzielnie.
DYSTANS OSOBNICZY, biol. najmniejszy odstęp
tolerowany między 2 osobnikami tego samego gat.
zwierząt; przekroczenie d.o. wyzwala zachowanie
antagonistyczne, np. przy dystansie kryt. — wywołuje
agresję.
DYSTANS SPOŁECZNY, poczucie obcości w sto-
sunku do jednostek i (lub) grup społ. różniących się
miejscem w strukturze społ., religią, stylem życia,
wykształceniem itp.
DYSTANSE BIOLOGICZNE, oparte na dyspozy-
cjach dziedzicznych i specyficzne dla danego gat. od-
ległości między osobnikami jednego lub różnych gat.
zwierząt, określające rodzaj zachowań społ.; np. dys-
tans osobniczy, dystans kryt. zw. dystansem bezwzględ-
nej obrony, (przekroczenie wyzwala agresję), dystans
ucieczki (po przekroczeniu jego osobnik ucieka).
DYSTEN [gr.], cyjanit, minerał, odmiana polimor-
ficzna krzemianu glinu Al2[O|SiO4]; krystalizuje w
układzie trójskośnym; niebieski w różnych odcieniach,
rzadziej zielonawy, żółtawy lub bezbarwny, o szklistym
połysku; typowy minerał skał metamorficznych; sto-
sowany gł. do wyrobu materiałów ogniotrwałych i
kwasoodpornych, niekiedy w jubilerstwie.
DYSTONIA [gr.], med. zaburzenie ruchowe polega-
jące na nadmiernym, przedłużonym skurczu niektó-
rych mięśni, prowadzącym do nienaturalnego, przy-
musowego ustawienia głowy, tułowia lub kończyn.
DYSTORSJA [łac.], fiz. wada układu opt. przejawia-
jąca się niejednakowym powiększeniem (zmniejsze-
niem) różnych części obrazu.
DYSTROFIA [gr.], med. zaburzenie rozwojowe lub w
odżywianiu tkanki, narządu, układu, całego organiz-
mu; prowadzi do zmian zanikowych, zwyrodnienio-
wych lub przerostowych; d. niemowląt, głodowa,
mięśniowa.
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, przewlekła, uwarun-
kowana genetycznie zwyrodnieniowa choroba mięśni
(też serca); postępujące osłabienie i zanik mięśni, w
przypadku mięśni obręczy miednicznej i kończyn
trudności w chodzeniu, przykurcze; różne postacie
kliniczne.
DYSTROFIZM [gr.], humitrofizm, ekol. stan biol.
jeziora; duża zawartość związków humusowych, za-
kwaszenie wody, często niedobór tlenu i substancji
pokarmowych; uboga jakościowo fauna i flora; pro-
wadzi do zarastania jezior i powstawania torfowisk.
DYSTRYBUANTA [łac.], mat. funkcja F(x), okreś-
lona dla danej zmiennej losowej X, przyporządkowu-

jąca dowolnej liczbie rzeczywistej x prawdopodobień-
stwo P(X 4 x); d. w pełni charakteryzuje rozkład
prawdopodobieństwa zmiennej losowej X.
DYSTRYBUCJA [łac.], mat. uogólnienie pojęcia
funkcji eliminujące niemożność różniczkowania (roz-
szerzające możliwość różniczkowania na wszystkie
funkcje).
DYSTRYKT [łac.], niewielki obszar kraju wyznacza-
jący terytorialny zakres działania organu państw. lub
samorządowego; d. są zwykle tworzone w celach
sądowniczych, wykonywania administracji państw.
(np. w Polsce w okresie zaborów i okupacji niem.);
w niektórych państwach federalnych (np. USA,
Australia) nazwa terytorium należącego do federacji,
a nie do jednego z jej członów (stanów).
DYSTRYKT FEDERALNY CARACAS, Distrito
Federal de Caracas, jednostka adm. w pn. Wene-
zueli; pow. 433 km2, 2 mln mieszk. (2010); ośr. adm.
Caracas; zurbanizowany i gęsto zaludniony; rozwinięty
przemysł, m.in. spoż., włók., samoch., metalowy.
DYSTRYKT FEDERALNY MEKSYK, Distrito
Federal de México, jednostka adm. w środk. Meksy-
ku; ośr. adm. Meksyk; pow. 1,5 tys. km2; 8,6 mln
mieszk. (2010); obejmuje stolicę kraju i strefę pod-
miejską; obszar silnie zurbanizowany.
DYSTYCH [gr.], strofa dwuwierszowa; w poezji klas.
często o różnej strukturze wersów, np. d. elegijny
składający się z heksametru i pentametru.
DYSTYMIA [gr.], med. przewlekłe zaburzenie psych.,
nienasilone stany obniżonego nastroju i aktywności;
typowa w przebiegu padaczki.
DYSTYNKTYWNA CECHA, językozn. cecha odróż-
niająca głoski, częściej fonemy określonego języka; np.
nosowość, dźwięczność, akcent, iloczas.
DYSYDENCI [łac.], w państwach totalitarnych osoby
otwarcie wyrażające swój sprzeciw wobec działalności
władz i rzeczywistości politycznej.
DYSYMILACJA [łac.], językozn. zjawisko fonetyczne
polegające na wytworzeniu różnic (albo na powięk-
szeniu istniejących) między głoskami występującymi
wewnątrz wyrazu; np. gwarowe letki zamiast lekki.
DYSYMULACJA [łac.], świadome zatajenie przez
chorego objawów choroby lub kalectwa.
DYSYPACJA ENERGII, fiz.? rozpraszanie energii.
DYSYPATYWNY UKŁAD, układ fiz., w którym
energia uporządkowanego procesu zmniejsza się,
przechodząc w energię procesu nieuporządkowanego;
np. w mechanicznym u.d. całkowita energia mech.
(suma energii kinetycznej i potencjalnej) stale maleje,
przechodząc w inne postacie energii (np. w ciepło).
DYSZA [niem.], krótki kanał o zmieniającym się w
sposób ciągły przekroju, służący do zwiększenia
prędkości (a zatem i energii kinet.) płynu kosztem
spadku jego ciśn.; poddźwiękowa (zbieżna), nad-
dźwiękowa (zbieżno-rozbieżna) — d. Lavala; stoso-
wane m.in. w maszynach przepływowych, silnikach
odrzutowych, palnikach.
DYSZA POMIAROWA, metrol. ? zwężka pomia-
rowa.
DYSZKANT, dyskant [łac.], muz. górny głos w
utworach muz. (do końca XVI w.), także głos
chłopięcy o skali sopranu.
DYTYRAMB [gr.], w liryce starogr. hymn pochwalny
ku czci Dionizosa; utrzymany w patetycznym stylu, ze
skłonnością do hiperboli.
DYWAN, pers.-arab. dı̄wān, w krajach muzułm.
pierwotnie rejestr, później centr. urząd finans. i urzędy
administracji centr.; w osmańskiej Turcji — rada suł-
tańska; w Indiach Mogołów — min. finansów, w okre-
sie panowania bryt. — premier niezależnych państw.
DYWAN, pers.-arab. dı̄vān, lit. w literaturze muzułm.
Wschodu (arab., tur., pers.) zbiór lir. utworów jednego
poety; obejmuje kasydy, gazele, rubajjaty i in. wiersze.
DYWAN [tur. 5 pers.], włók. tkanina dekor. gładka
albo z? okrywą włókienną (d. wiązane, np. kobierce);
wełn. lub z włókien chem.; d. gładkie mogą być
wątkowe (z okrywą lub wyplatane — kilimy, sumaki,
gobeliny) oraz osnowowe (np. pluszowe, igłowe).
DYWANOKSZTAŁTNE, Orectolobiformes, rząd ?
rekinów; ciepłe wody oceanów; ponad 30 gat.; zwykle
średniej wielkości, wyjątek — rekin wielorybi, dł. do
18 m.
DYWERGENCJA [łac.], biol. proces rozszczepienia
linii ewolucyjnej, gdy w miejsce jednego gat. macierzys-
tego powstają dwa (lub więcej) gat. potomne (można
też mówić o d. poszczególnych cech czy organów).
DYWERGENCJA [łac.], rozbieżność, mat. skalar
określony w dowolnym punkcie pola wektorowego
~aa: div ~aa = qax/qx + qay/qy + qaz/qz, gdzie ax, ay, az —
składowe wektora.
DYWERSJA [łac.], w czasie wojny działanie z ukrycia
na terytorium nieprzyjaciela, mające na celu dezorga-
nizację systemu dowodzenia, podważenie siły i ob-
ronności atakowanego.
DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI, ekon. różni-
cowanie asortymentu produkcji przez przedsiębior-
stwa; strategia zmniejszania ryzyka prowadzenia dzia-
łalności gosp. oraz unikanie odpowiedzialności za
posiadanie dominującej i monopolistycznej pozycji
na rynku.
DYWETYNA [fr.], tkanina imitująca skórę zamszową
lub aksamit; prawa strona pokryta gęstym meszkiem,
osnowa zwykle bawełn., splot atłasowy wątkowy
(satynowy) lub skośny.
DYWIDENDA [łac.], dochód otrzymywany przez
akcjonariuszy z tytułu posiadania przez nich akcji.
DYWIZJA [fr. 5 łac.], związek taktyczny, złożony z
kilku pułków lub brygad (5–15 tys. żołnierzy), zwykle
w składzie korpusu lub armii; w Polsce od poł. XVII w.
DYWIZJA RUMSZY, 5. Syberyjska Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od I 1919

między Wołgą a Uralem i na Syberii; walki z Armią
Czerwoną; dca płk K. Rumsza; 1920 wcielona do WP
(Bryg. Syberyjska).
DYWIZJA SS GALICJA, niem. SS Schützen-
-Division Galizien, ukr. SS Striłećka Dywizija
Hałyczyna, w czasie II wojny świat. ukr. formacja
do walki na froncie wsch.; utw. IV 1943 przez Ukr.
Komitet Centr. w Krakowie; liczyła 16 tys. ludzi; dca
gen. F. Freytag; rozbita VII 1944 pod Brodami;
odtwarzana na Śląsku, od III 1945 pod zwierzchnością
Ukr. Komitetu Nar. (uznany przez Niemców) jako
1. Dyw. Ukr. Armii Nar. (gen. P. Szandruk); użyta do
walki w Styrii (Graz), poddała się Brytyjczykom.
DYWIZJA SS GALICJA, niem. 14. SS Schützen-
Division Galizien, jedna z 17 dyw. Waffen-SS (?
SS) zwerbowanych spośród ludności nieniem. podczas
II wojny światowej.
DYWIZJA STRZELCÓW POLSKICH, pol. for-
macja wojsk., utw. IV 1917 na Ukrainie; VII 1917 na
froncie galic.; dca gen. T. Bylewski; IX 1917 weszła w
skład I Korpusu Pol. w Rosji.
DYWIZJA ŻELIGOWSKIEGO, 4. Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od X
1918 na Kubaniu; walki z Armią Czerwoną i oddzia-
łami ukr. S. Petlury; dca gen. L. Żeligowski; 1919
wcielona do WP (10. dyw. piechoty).
DYWIZJON [łac.], pododdział, gł. w artylerii (2–6
baterii), w lotnictwie (2–3 eskadry), w marynarce
wojennej (3–5 okrętów), zwykle w składzie pułku lub
brygady.
DYWIZJONIZM [fr.5 łac.], szt. plast. podział plamy
barwnej przez rozbicie jej na małe punkty, które przy
patrzeniu na obraz z pewnej odległości dają wrażenie
jednolitej plamy; metoda twórcza impresjonistów i
neoimpresjonistów.
DYWIZJONY LOTNICTWA POLSKIEGO W
WIELKIEJ BRYTANII, podstawowe jednostki Pol.
Sił Powietrznych, formowane od VII 1940, w okresie
zagrożenia W. Brytanii niem. inwazją; udział w bitwie
o W. Brytanię, nalotach na Niemcy, transportach
broni do kraju.
DYZARTRIA [łac. 5 gr.], med. zaburzenie artykula-
cji mowy; skutek osłabienia mięśni języka, podniebie-
nia i gardła, niektórych schorzeń ośrodkowego układu
nerwowego.
DYZAŻIO, disaggio, ekon. wyrażony procentowo
lub kwotowo spadek kursu papieru wartościowego
poniżej jego wartości nominalnej, albo kursu walut
i dewiz poniżej ich rynkowego lub średniego kursu.
DYZENTERIA [łac. 5 gr.], med. ? czerwonka
bakteryjna.
DYZENTERIA OWIEC, zakaźna, zaraźliwa tylko w
obrębie stada, choroba nowo narodzonych jagniąt,
wywoływana przez bakterię Clostridium perfringes;
objawy: brak apetytu, biegunka, gorączka, zwierzę
stoi z wygiętym grzbietem; także bezobjawowe zejścia
śmiertelne.
DYZENTERIA ŚWIŃ, zakaźna, zaraźliwa choroba
świń, gł. w wieku 10–16 tygodni, wywoływana przez
krętka Serpulina; objawy: utrata apetytu, biegunka.
DYZUNICI [łac.], pol. prawosławni, którzy nie uznali
? unii brzeskiej 1596 (gł. na Białorusi i Ukrainie);
także Ormianie mieszkający w Polsce, którzy nie
przystąpili do unii z 1667.
DYŻEWSKI Marek, ur. 1946, teoretyk muzyki,
historyk sztuki, publicysta muz.; inicjator Dni Muzyki
Starych Mistrzów we Wrocławiu; tamże rektor Akad.
Muz.; audycje radiowe, spektakle audiowizualne.
DZAOUDZI, m. we wsch. części Majotty, fr. po-
siadłości w archip. Komorów, na O. Indyjskim, na
wyspie Dzaoudzi, połączonej groblą z wyspą Pamanzi;
15,3 tys. mieszk. (2007); port handl. (wywóz olejków
eterycznych, kopry, wanilii), rybacki i jachtowy; port
lotniczy.
DZAWCHAN, Dzawchan-gol, rz. w zach. Mongolii;
dł. 800 km, dorzecze 71,2 tys. km2; źródła w g.
Changaj, uchodzi do jez. Chjargas-nuur; wykorzysty-
wana do nawodnień.
DZBANECZNIK, Nepenthes, owadożerny, pnący się
półkrzew, jedyny rodzaj w rodzinie dzbanecznikowa-
tych (Nepenthaceae) z ok. 70 gat.; organy pułapkowe
— dzbankowate twory z wieczkiem, napełnione
płynem trawiennym; lasy równik. od Filipin po
Australię.
DZBANÓW, RÓWNINA ? Tran Ninh.
DZEDZU, Cheju,m. w Korei Pd., na wyspie Dzedzu-
do; ośr. adm. prow. Dzedzu; 401 tys. mieszk. (2010);
ośr. przem. (włók., spoż.), usługowy regionu sadowni-
czego i turyst.; port handl. i rybacki; port lotn.;
uniwersytet.
DZEDZU-DO, Cheju-do, wyspa w Korei Pd., u pd.
wybrzeża Płw. Koreańskiego; wraz z sąsiednimi,
skalistymi wysepkami stanowi prow. Dzedzu; 1825
km2, 532 tys. mieszk. (2010); górzysta (wys. do 1950
m); jaskinie lawowe; turystyka; uprawa jęczmienia,
bawełny, owoców cytrusowych, herbaty; rybołówstwo;
gł. m. Dzedzu.
DZIADOSZANIE, Dziadoszyce, Dziadosze, ple-
mię osiadłe we wczesnym średniowieczu na pn.-zach.
obszarach Dolnego Śląska.
DZIADOSZYCE ? Dziadoszanie.
DZIADY, u ludów słow. i bałtyckich (gł. na Białorusi i
Litwie) uroczystość ku czci zmarłych; były obchodzone
2 razy w roku (wiosna, jesień), sięgały tradycjami
czasów przedchrześcijańskich.
DZIAŁ WODNY, hydrol. linia oddzielająca obszary
odwadniane przez różne systemy rzeczne (lub ich
części), morza i oceany.
DZIAŁANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZASADA,
zasada akcji i reakcji, fiz. trzecia zasada dynamiki
Newtona; ? Newtona zasady dynamiki.
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masa 5–10 kg; od innych kolczatek różni się dłuższym
dziobem i rzadszymi kolcami; Nowa Gwinea.
PRAKOPYTNE, kondylartry, zool. kopalne, prymi-
tywne ssaki kopytne; różnej wielkości, wyglądem
przypominały prymitywne drapieżne; wszystko- lub
roślinożerne; pojawiły się w kredzie, wymarły w mio-
cenie; od nich wyprowadza się m.in. kopytne, mrów-
niki, walenie.
PRAKRYSZTAŁY, geol. kryształy występujące w
skałach magmowych (np. kryształy oliwinu w bazalcie,
plagioklazu w andezycie), krystalizujące wcześniej niż
ciasto skalne; rodzaj ? fenokryształów.
PRAKRYTI [sanskr.], filoz. ind. prasubstancja, na-
tura, podłoże, materialna podstawa rzeczywistości,
źródło aktywności; pierwiastek żeński; zwykle przeciw-
stawiona ? puruszy.
PRAKRYTY [sanskr.], ogólna nazwa średnioindo-
aryjskich języków lud. i lit., gł. w pn. i środk. Indiach
od poł. I tysiącl. p.n.e. do końca I tysiącl. n.e.;
najważniejsze p. lit.: ardhamagadhi, magadhi, maha-
rasztri, śauraseni; czasem do p. zalicza się również pali.
PRAKSEOLOGIA [gr.], metodol., naukozn. teoria
sprawnego działania, dziedzina badań nauk. dotyczą-
cych wszelkiego celowego działania ludzkiego, zwł.
racjonalności, skuteczności i efektywności jego metod;
jednym z twórców i czołowych przedstawicieli p. był T.
Kotarbiński.
PRAKSYTELES, Praxitélēs, IV w. p.n.e., rzeźbiarz
gr. z Aten; wybitny przedstawiciel szkoły attyckiej;
mistrz miękkiego modelunku i zmysłowego wdzięku;
wprowadził akt kobiecy; dzieła znane gł. z kopii rzym.
(Satyr odpoczywający, Afrodyta z Knidos).
PRAKTYKA [niem. 5 gr.], naukozn. dziedzina
świadomej i celowej aktywności ludzkiej polegającej
na przedmiotowej, zobiektywizowanej realizacji ja-
kiejś nauki, doktryny, koncepcji itp.; obejmuje także
rezultaty owej działalności i doświadczenia w niej
nabyte; czasem przeciwstawiana teorii jako dziedzinie
aktywności wyłącznie intelektualnej.
PRAKTYKABLE [niem. 5 fr.], przystawki, teatr
drewn. elementy konstrukcyjne (niewidoczne dla
publiczności) wspomagające dekoracje; służą np. do
podtrzymywania ścian, stawiania na nich czegoś lub
stawania na nich (np. jeśli aktor ma się pokazać w
oknie, umieszczonym dość wysoko, wchodzi po schod-
kach p. przystawianego od tyłu do ściany); także w sali
teatr., widowiskowej — składane, zapasowe siedzenie
bez oparcia, przymocowane od strony przejścia do
rzędu stałych foteli, zw. też dostawką, strapontenem.
PRAŁAT [łac.], w Kościele rzymskokatol. duchowny
mający zwyczajną jurysdykcję kośc., tzn. wynikającą z
urzędu lub funkcji (biskup, wikariusz generalny);
także tytuł honorowy duchownych.
PRAMBANAN, miejscowość w Indonezji, na Jawie,
w pobliżu Jogyakarty; wielki kompleks świątynny Lara
Jongrang (X w., restauracja XX w.); gł. świątynia
poświęcona Śiwie; w pobliżu świątynie buddyjskie
(VIII, IX w.).
PRAMIAZGA, bot. ? prokambium.
PRAMONOTEIZM [gr.], teoria w religioznawstwie
głosząca, że najbardziej pierwotną formą wierzeń rel.
był ? monoteizm, który później uległ degeneracji i
przekształcił się w różne kulty (animistyczne, politeis-
tyczne); twórcą teorii był W. Schmidt.
PRAMPOLINI Enrico, 1894–1956, wł. malarz, sce-
nograf, eseista; współdziałał z ruchem futuryst.,
następnie jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej
(Czarodziej szybkości); w Paryżu czł. Cercle et Carré
i Abstraction-Création.
PRANA [sanskr.], w hinduizmie tchnienie życiowe,
podstawowy pierwiastek przenikający człowieka, który
umożliwia mu życie i ruch.
PRANAGOZALĄŻKOWE, Progymnosprmophyta,
gromada kopalnych roślin o pokroju drzew iglastych;
pień wys. 10–20 m, zakończony pióropuszem liści;
uważa się, że p. dały początek roślinom nasiennym.
PRANDTAUER, Prandauer, Jakob, 1660–1726, ar-
chitekt austr.; wybitny reprezentant dojrzałego baroku;
opactwo Benedyktynów w Melk nad Dunajem.
PRANDTL [prantl] Ludwig, 1875–1953, fizyk niem.;
prof. politechn. w Hanowerze, zał. i dyr. inst. nauk.
aerodynamiki w Getyndze; prace z dziedziny aero- i
hydrodynamiki, teorii sprężystości i plastyczności,
wytrzymałości materiałów; podał analogię błonową;
twórca teorii warstwy przyściennej i teorii profilu
aerodynamicznego.
PRANDTLA LICZBA, Pr, liczba podobieństwa
termodynamicznego charakteryzująca zdolność płynu
do przewodzenia ciepła; równa stosunkowi współ-
czynnika lepkości kinematycznej płynu do współczyn-
nika wyrównywania temperatur.
PRANDTLA RURKA, mech. rodzaj rurki spiętrze-
niowej; składa się z 2 współosiowych rurek, z których
jedna mierzy ciśn. spiętrzenia, druga — przez otworki
w ściance bocznej — ciśn. statyczne; z różnicy tych
ciśn. (czyli ciśn. dynamicznego), korzystając z równa-
nia Bernoulliego, oblicza się prędkość przepływu.
PRANERCZE, śródnercze, ciało Wolffa, parzysty
narząd wydalniczy krągłoustych, ryb i płazów (u
wyższych kręgowców tylko u zarodka); jest drugą
formą rozwojową ? nerki; część p. służy do wyprowa-
dzania nasienia.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ekon. wpro-
wadzanie do obiegu pieniędzy pochodzących z nie-
legalnych źródeł w celu nadania im pozorów legal-
ności; np. odprowadzanie podatku od fikcyjnych
przychodów z restauracji.
PRANIE MÓZGU, ang. brainwashing, technika
zmierzająca do systematycznego osłabienia i niszcze-
nia dotychczasowych przekonań i nawyków jakiejś
osoby; może przybierać formy znęcania się psych. i

fiz., jak: fałszowanie informacji na temat osób bliskich
i stosunków społ., ograniczenie kontaktów z otocze-
niem, głodzenie czy wręcz grożenie śmiercią.
PRANTL Karl von (mł.), 1849–93, botanik niem.;
prof. uniw. we Wrocławiu i dyr. ogrodu bot. tamże;
współtwórca (z A. Englerem) wielotomowego dzieła
Die natürlichen Pflanzenfamilien.
PRAPAGÓREK, w religii staroż. Egiptu bóg-Stwór-
ca, który pod postacią p. wyłonił się z ? Nu (pra-
oceanu), zapoczątkowując dzieło stworzenia świata.
PRAPANTJI, Prapañcā, XIV w., indonez. poeta
dworski, historyk; autor poematu Nagarakretagama,
który jest doskonałym źródłem dla poznania legend,
historii, polit., kult. i społ. aspektów życia jawajskiego
królestwa Majapahit.
PRAPŁAZIEC, płazak, Lepidosiren paradoxa, ryba
dwudyszna; dł. do 1,2 m; skrzela słabo rozwinięte, 2
worki płucne; samiec opiekuje się ikrą; okres suszy
spędza zagrzebany w mule; muliste, zarośnięte zbior-
niki dorzecza Amazonki.
PRAPŁETWIEC, Protopterus, rodzaj ryb dwudysz-
nych; 4 gat.; dł. 0,3–2 m; rzeki tropik. Afryki; znaczenie
gosp. lokalne.
PRAPTAK, zool. ? archeopteryks.
PRASA [łac.], techn. maszyna do prasowania, czyli
wywierania nacisku (nie uderzania) przez element
roboczy (suwak) na obrabiany element; stosowana
m.in. do kucia i tłoczenia elementów metal., tłoczenia
przedmiotów z tworzyw sztucznych, wyciskania soków
i olejów, wytwarzania pastylek i tabletek; prymitywne
p. dźwigniowe, a następnie śrubowe, były stosowane
już w starożytności do wyciskania soku z owoców.
PRASA [łac.], ogół druków periodycznych, różniących
się częstotliwością ukazywania się, nakładem, inten-
cjami wydawcy, oczekiwaniami odbiorcy, zawierający
informacje, komentarze, oceny dotyczące wydarzeń
polit., społ., gosp., kult. itp.; w szerszym znaczeniu
także czasopiśmiennictwo specjalistyczne (nauk.,
zaw.); pierwsze gazety codzienne powstały w XVIII
w., w XIX w. agencje prasowe oraz p. komercyjna
(masowa, sensacyjna); w latach 20. XX w. pojawiły się
magazyny ilustrowane; pierwsze pol. pismo — „Mer-
kuriusz Polski Ordynaryjny” (1661); rozwój p. od zał.
„Kuriera Polskiego” (1729); po 1864 liczne tygodniki i
p. komercyjna; w okresie 20-lecia międzywojennego
rozwój; 1939–45 w kraju (p. tajna oraz tzw. p. gadzi-
nowa) i na emigracji; po 1945 krajowa p. podporząd-
kowana władzy i zmuszona do realizacji jej celów
polit.; od 1976 wydawnictwa tzw. drugiego obiegu; po
upadku systemu komunist. wolność wypowiedzi, nowe
tytuły informacyjno-polit. oraz p. sensacyjna, tabloidy,
pisma ilustrowane dla masowego czytelnika.
PRASA FILTRACYJNA, rodzaj filtru ciśnieniowego
o działaniu okresowym; zestaw dociśniętych do siebie,
ułożonych naprzemian obciągniętych tkaniną płyt i
pustych ram; do wnętrza ram doprowadza się pod ciśn.
zawiesinę; ciecz przesącza się i spływa na dół prasy, a
osad zbiera się na tkaninie i wypełnia wnętrze ram.
PRASA HYDRAULICZNA, prasa, w której nacisk
jest wywierany za pomocą suwaka połączonego z
tłokiem (lub nurnikiem) przesuwającym się w cylind-
rze pod wpływem ciśn. cieczy; ciśn. cieczy w cylindrze
wywołuje pompa (np. tłokowa) lub akumulator
hydrauliczny; p.h. skonstruował 1795 J. Bramah (przy
współudziale H. Maudslaya).
PRASA MECHANICZNA, prasa, w której nacisk jest
wywierany za pomocą suwaka o napędzie mech.; zależ-
nie od sposobu wprawiania w ruch suwaka p.m.: dźwig-
niowa, korbowa, kolanowa, śrubowa, mimośrodowa.
PRASKA PROWINCJA KULTUROWA, archeol.
prow. kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży
środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między
środk. i górną Łabą a środk. Dnieprem, istniejąca
V–VII w.; nazwa od czes. Pragi; podstawą gospodarki
było rolnictwo i hodowla bydła; osiedla otwarte,
pochówki ciałopalne, najczęściej popielnicowe; twór-
cami p.p.k. były społeczności słow., nazywane w
przekazach pisanych z VI–VII w. Sklawinami.
PRASKA SZKOŁA STRUKTURALISTYCZNA,
gł. kierunek badawczy ? strukturalizmu eur., kon-
centrujący się wokół ? Praskiego Koła Lingwistycz-
nego; rozwinęła koncepcję F. de Saussure’a o języku
jako systemie znaków, zajmowała się systemem leksy-
kalnym i stylistyką, stworzyła nową dziedzinę języko-
znawstwa, ? fonologię.
„PRASKA WIOSNA”, próba demokratyzacji ustroju
komunist. w Czechosłowacji 1968; na pocz. 1968 nowe
kierownictwo KPCz z A. Dubčekiem zapowiedziało
zerwanie z dziedzictwem stalinizmu; 5 IV program KC:
m.in. zniesienie cenzury, zezwolenie na działalność
małych firm pryw., uznanie prawa obywateli do
zgromadzeń i zrzeszania się; zapoczątkowany proces
reform przerwała VIII 1968 wojsk. interwencja państw
UkładuWarsz., w wyniku której zginęło ponad 80 osób.
PRASKIE KOŁO LINGWISTYCZNE, Cercle
Linguistique de Prague, stowarzyszenie językozn.,
zał. 1926 przez V. Mathesiusa, zalążek praskiej szkoły
strukturalistycznej; gł. przedstawiciele: B. Havránek,
R. Jacobson, S. Karcevski, N. Trubieckoj.
PRASKIE POKOJE: 30 V 1635, między ces.
Ferdynandem II a elektorem saskim Janem Jerzym I
w czasie wojny trzydziestoletniej; przyznał Saksonii
Łużyce jako lenno czes.; 23 VIII 1866, zakończył
wojnę austr.-prus.; pokonana Austria zrzekła się praw
do Szlezwiku-Holsztyna, zgodziła na rozwiązanie
Związku Niem. oraz zyski terytorialne Prus w środk.
i pn. Niemczech.
PRASKRZYPY, praskrzypowce, Hyeniales, rząd z
gromady skrzypowych, obejmujący wymarłe rośliny o
cechach pośrednich między ? skrzypami a ? papro-
ciami; żyły w dewonie.

PRASLIN [praslę
˙
], Praslin Island, wyspa w archip.

Seszeli, w grupie Mahé, na O. Indyjskim; pow. 39 km2,
ok. 5 tys. mieszk.; wys. do 370 m; wilgotny las równik.;
rezerwat (na Liście Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult.
UNESCO) z endemicznym gat. palm kokosowych
(Lodoicea maldivica); ośr. wypoczynkowe i kąpieliska;
lotnisko.
PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK, prajęzyk, z którego ok.
V–VI w. n.e. rozwinęły się języki słowiańskie.
PRASOWANIE, wywieranie nacisku za pomocą
prasy: a) tłoczenie objętościowe, podczas którego
następuje zmiana kształtu i grubości półwyrobu, b) wy-
ciskanie stemplem (na prasie kuźniczej), c) kształto-
wanie pod ciśn. przedmiotów z materiałów rozdrob-
nionych (proszków, trocin); p. to także wygładzanie
powierzchni (tkanin, skóry) przez nacisk gorącej
powierzchni żelazka lub specjalnej prasy.
PRASOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH,
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, gł. duro-
plastów; tworzywa termoplast. wprowadza się do
formy prasowniczej w postaci proszku lub granulatu;
przez prasowanie formuje się też, zwł. w przemyśle
samoch., wyroby otrzymywane z poliestrowych tło-
czyw arkuszowych; prasowanie tłoczne (stosowane już
w 1. poł. XX w.) i przetłoczne.
PRASOZNAWSTWO, medioznawstwo, nauka o
tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy
(mediów); w szerszym znaczeniu wiedza o komuniko-
waniu masowym.
PRASZKA, m. w woj. opol. (pow. oleski), nad Prosną;
7,9 tys. mieszk. (2013); zakłady sprzętu motoryzacyj-
nego, metal., maszyn., odzież., spoż.; węzeł drogowy;
muzeum; prawa miejskie 1392–1870 i od 1919.
PRATCHAWCE, zool. ? pazurnice.
PRATCHETT [präczet] Terry, (Terence Daniel
John), 1948–2015, pisarz ang.; bestselerowe powieści
fantasy i science fiction utrzymane w konwencji kome-
diowej; Kolor magii, Ciekawe czasy, Potworny regi-
ment.
PRATER, słynny park w Wiedniu, między Dunajem a
Kanałem Dunajskim; zał. w XV w. jako zwierzyniec
cesarski; popularny ośr. sport.-wypoczynkowy i roz-
rywkowy.
PRATO, m. w środk. Włoszech (region Toskania),
nad rz. Bisenzio (dopływ Arno); 187 tys. mieszk.
(2010); ośr. adm. prowincji Prato; duży ośr. przemysłu
włók.; ponadto przemysł metal., maszyn., miner.,
spoż.; węzeł drogowy; muzea; got. katedra (XIII, XV
w.), kościoły, zamek (XIII w.), pałace, m.in. Palazzo
Pretorio (przeł. XIII i XIV w.).
PRATOLINI Vasco, 1913–91, pisarz wł.; neorealista;
powieści z życia mieszkańców robotn. dzielnic Floren-
cji (Ulica ubogich kochanków, trylogia Una storia
italiana).
PRATT [prät] Edwin John, 1882–1964, poeta kanad.,
tworzący w języku ang.; prof. uniw. w Toronto;
romant. liryki i poematy epickie o morzu oraz walce
człowieka z żywiołem.
PRAU [malajskie], nazwa różnych typów malaj. i
indonez. łodzi wiosłowych i żaglowych; używane od
tysięcy lat w prawie niezmienionej postaci.
PRAU, Gunung Prau, czynny wulkan w Indonezji, w
środk. części Jawy, na południowy wschód od m.
Pekalongan; wys. 2565 m; wraz z wulkanami Sundoro i
Sumbing tworzy jeden masyw.
PRAVAZ [prawa

˙
:z] Charles Gabriel, 1791–1857, fr.

chirurg ortopeda; zał. i kier. Inst. Ortopedycznego w
Lyonie; nowe metody leczenia ortopedycznego; w
leczeniu tętniaków zastosował własny przyrząd —
prototyp dzisiejszej strzykawki.
PRAWA CZŁOWIEKA, zespół podstawowych, nie-
zbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących
człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry,
płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie nar. lub
społ., majątek, urodzenie, stan zdrowia i in.; nieod-
łącznie związane z naturą człowieka; uniwersalny
system ochrony p.cz. stworzyła ONZ; pierwszą próbą
ich określenia była Deklaracja praw człowieka z 1948;
jej rozwinięciem — Pakty praw człowieka z 1966;
istnieją też 3 systemy regionalne oprac. przez Radę
Europy (Europejska konwencja praw człowieka), OPA
i OJA.
PRAWA KARDYNALNE, określenie nadrzędnych i
niezmiennych zasad ustroju Rzeczypospolitej XVII–
XVIII w.; obejmowały m.in.: artykuły henrykowskie,
pacta conventa, zasadę wolnej elekcji, neminem
captivabimus nisi iure victum, liberum veto; na sejmie
1767–68 zagwarantowane przez Rosję.
PRAWA LOGICZNE, twierdzenia logiki, zdania
prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej inter-
pretacji występujących w nich stałych pozalog.; na ich
podstawie orzeka się wynikanie log. jednych zdań z
drugich.
PRAWA WŁASNOŚCI, ekon. określone prawem,
dopuszczalne społecznie pryw. i grupowe możliwości
korzystania z zasobów dóbr i usług; ustanowienie p.w.
ma na celu utrzymanie porządku społecznego, a ich
przestrzeganie powinno gwarantować państwo; także
kierunek nauk. (ang. property rights) badający p.w.; u
jego podstaw leży stwierdzenie, iż koszty transakcji są
minimalizowane, gdy p.w. są jasno określone, a właści-
ciele mają nieskrępowaną swobodę dysponowania
nimi.
PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI JED-
NOSTKI, zespół uregulowanych konstytucją i usta-
wami uprawnień obywatela określających jego udział
w wykonywaniu władzy państw. (m.in. prawo wybor-
cze, wolność zrzeszania się).
PRAWASZE, pravaši, chorw. ruch nar. od lat 60.
XIX w.; przywódca A. Starčević; celem odzyskanie
suwerenności państw.; największe wpływy w latach 80.

i na pocz. 90. XIX w.; 1894 program szerokiej
autonomii dla Chorwacji; od 1895 wewn. rozłamy.
PRAWDA, gr. etētymı́a, alé̄theia, łac. veritas, filoz.
według tzw. klas. definicji p. — zgodność, adekwat-
ność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy,
którego ten sąd dotyczy; pierwsze sformułowanie klas.
definicji p. pochodzi od Arystotelesa; prawda ontolo-
giczna — zgodność bytu z jego własną istotą; w klas.
filozofii ind. — zgodność myśli, mowy i czynu z
rzeczywistością; semantyczna definicja A. Tarskiego
— zdanie „p” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy
(jest tak, że) „p”; koherencyjna defincja p. — wewn.
spójność twierdzeń jakiejś teorii; pragmatystyczna
definicja p. — to, co poznawczo użyteczne i korzystne.
„PRAWDA”, tygodnik społ.-polit. i lit., wyd. 1881–1915
w Warszawie; zał. i red. (do 1902) A. Świętochowski;
jedno z czołowych czasopism pol. pozytywizmu.
„PRAWDA”, dziennik ros., wyd. od 1912 w Moskwie;
organ prasowy bolszewików (od 1918 KC), po
rozwiązaniu 1991 KPZR dziennik niezależny.
PRAWDA RUSKA, Russkaja prawda, Prawda
rośkaja, zbiór praw Rusi Kijowskiej; najstarsza
wersja, tzw. Krótka Prawda, pochodzi z XI w.;
późniejsze z XII w. (Obszerna Prawda) i XVII w.
(Skrócona Prawda).
PRAWDIŃSK, do 1946 Friedland, pol. Frydland,
m. w Rosji (obw. kaliningradzki), nad Łyną; 4,4 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., zakład asfaltobetonu;
miejsce znanej bitwy (? Frydland).
PRAWDOPODOBIEŃSTWA RACHUNEK, teo-
ria prawdopodobieństwa, probabilistyka, dział
matematyki zajmujący się badaniem modeli zjawisk
losowych (przypadkowych) oraz praw rządzących tymi
zjawiskami; jej obecny rozwój jest w znacznym stopniu
stymulowany problemami formułowanymi m.in. w
technice, biologii, fizyce i chemii, ekonomii, medycy-
nie, socjologii, psychologii.
PRAWDOPODOBIEŃSTWA ROZKŁAD, mat. ?
rozkład zmiennej losowej.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO, mat. liczbowe wyra-
żenie oceny możliwości zajścia jakiegoś zdarzenia
losowego; dla doświadczeń losowych o skończonej
liczbie jednakowo prawdopodobnych wyników —
wyraża się stosunkiem liczby wyników sprzyjających
danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych
wyników w danym doświadczeniu (klas. definicja p.);
ogólnie p. definiuje się aksjomatycznie (A. Kołmogo-
row, 1933).
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A POSTERIORI,
mat. prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarze-
nia, gdy nasza wiedza o tym zdarzeniu jest wzboga-
cona rezultatami eksperymentów i obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A PRIORI, mat.
prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarzenia
opisujące naszą wiedzę o tym zdarzeniu przed wyko-
naniem odpowiednich eksperymentów lub obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE,
mat. prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia
losowego A obliczone przy założeniu, że zaszło inne
zdarzenie B; zwykle oznaczane P(A|B).
PRAWDZIWEK, bot. ? borowik (szlachetny).

PRAWEJ DŁONI REGUŁA, fiz. reguła określająca
kierunek i zwrot siły elektromotorycznej (SEM) indu-
kowanej w przewodniku poruszającym się w stałym polu
magnet.: jeśli prawa dłoń z wyciągniętymi 4 palcami i
odchylonym kciukiem jest ustawiona nad przewodni-
kiem tak, że linie sił pola magnet. trafiają na wewn.
część dłoni, a kciuk wskazuje kierunek ruchu przewod-
nika, to pozostałe palce wskazują kierunek indukowanej
w przewodniku SEM (a więc i kierunek prądu elektr.).
PRAWICA, określenie powstałe we Francji w okresie
walki mieszczaństwa przeciwko absolutyzmowi (fr. Sta-
ny Generalne 1789), gdy przedstawiciele arystokracji,
szlachty, duchowieństwa zasiadali w parlamencie po
prawej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej
stronie króla; rozpowszechnione w XIX w. jako zbior-
cze określenie ugrupowań zachowawczych (konserwa-
tywnych), uznających za nadrzędne wartości poszano-
wanie dla tradycji, autorytetów, hierarchii społ., wstrze-
mięźliwość w dokonywaniu zmian w systemie społ.-
-gosp. i polit., sprzyjających gospodarce wolnorynkowej.
PRAWICA HEGLOWSKA, nurt heglizmu, zw.
także szkołą staroheglowską, interpretujący filozofię
religii G.W.F. Hegla w duchu ortodoksyjnego chrześ-
cijaństwa i broniący wniosków wynikających z jego
systemu (m.in.: G.A. Gabler, H.F.W. Hinrichs, J.K.F.
Rosenkranz).
PRAWIERÓWNIA, geol. ? peneplena.
PRAWO, system ogólnych i abstrakc. reguł zachowa-
nia (norm prawnych) związanych genet. i funkcjonal-
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krasowych, lecz o innej genezie — powstałych w
skałach, które nie ulegają krasowieniu.
PSEUDOLOGIA [gr.], kłamstwo patologiczne,
zespół Delbrucka, zaburzenie psych.; chorobliwa
skłonność do mijania się z prawdą, kłamania, lecz
bez intencji wprowadzenia rozmówcy w błąd; stanowi
rodzaj zaburzeń osobowości.
PSEUDOMORFOZA [gr.], kryształ fałszywy, twór
krystaliczny, którego zewnętrzna postać nie odpowia-
da budowie wewn. i składowi chem.; przyjmuje postać
pierwotnego minerału, którego miejsce zajął, a który
uległ przemianom chem. lub został wyługowany.
PSEUDONIM [gr.], przybrana lub nadana nazwa
(nazwisko lub imię zmyślone, anagram, kryptonim),
różniące się od nazwy prawnie przysługującej; używa-
ne m.in. przez artystów, dziennikarzy, działaczy kon-
spiracyjnych.
PSEUDONIMIA, pseudoepigrafia, stosowana w
starożytności metoda lit. polegająca na przypisywaniu
autorstwa danego dzieła jakiejś wybitnej postaci z
przeszłości.
PSEUDOPODIA [gr.], zool. ? nibynóżki.
PSEUDOSFERA [gr.], mat. powierzchnia obrotowa
utworzona przez obrót ? traktrysy dokoła jej asymp-
toty; na p. realizuje się (częściowo) płaska geometria
Łobaczewskiego.
PSEUDOSOLARYZACJA [gr.-łac.], fot. ? Sabat-
tiera zjawisko.
PSEUDOSYMETRIA [gr.], symetria fałszywa, wy-
stępowanie kryształów w postaciach pozorujących
wyższą symetrię niż rzeczywista symetria sieci prze-
strzennej tych kryształów; obserwowana gł. w przy-
padku ? kryształów bliźniaczych.
PSEUDOTSUGA, bot. ? daglezja.
PSG, Paris-Saint-Germain, fr. klub piłkarski; zał.
1970 w Paryżu; zdobywca Pucharu Zdobywców Pu-
charów (1996).
PSI GRZYB, potoczna nazwa różnych gat. grzybów
kapeluszowych, nierozpoznawalnych przez amatorów
grzybobrania lub ich zdaniem niejadalnych albo też o
małej wartości konsumpcyjnej.
PSIA GWIAZDA, astr. ? Syriusz.
PSIA TRAWKA, bot. ? bliźniczka.
PSIANKA, Solanum, roślina zielna lub krzew z ro-
dziny ? psiankowatych, z ponad 1500 gat. z obszarów
międzyzwrotnik., gł. z Ameryki Pd.; w Polsce np.
trująca p. słodkogórz (S. dulcamara), z liści —
surowiec leczn.; niektóre gat. doniczkowe i rabatowe.
PSIANKOWATE, Solanaceae, rodzina roślin ziel-
nych, krzewów i drzew z klasy dwuliściennych; strefa
tropik. i umiark.; 96 rodzajów z ponad 2,3 tys. gat.;
wiele gat. trujących (np. pokrzyk wilcza-jagoda, psian-
ka słodkogórz), niektóre leczn. (np. mandragora) lub
uprawne (np. ziemniak, pomidor, papryka, tytoń).
PSICHA

˙
RIS Ja

˙
nis, Iannis Psycharis, 1854–1929,

gr. pisarz i językoznawca; prof. École Nationale des
Langues Orientales Vivantes w Paryżu; inicjator i
realizator idei wprowadzenia do literatury gr. języka
lud.; prace językozn., szkice lit., powieści, nowele,
sztuki teatr., poezje.
PSIE POLE, dzielnica w pn.-wsch. części Wrocławia,
na pr. brzegu Odry i nad Widawą; funkcje gł. przem.
(elektromaszyn., drzewny, chem., spoż.) i mieszkanio-
we; Akad. Roln. (w Strachocinie); stocznia rzeczna;
tereny rekreacyjne; cmentarze (Osobowicki, Komu-
nalny); 1109 miejsce domniemanego zwycięstwa wojsk
Bolesława III Krzywoustego nad armią niem. króla
Henryka V.
PSIZĄB, erytronium, Erytronium, rodzaj bulwias-
tych roślin zielnych z rodziny ? liliowatych, z 12 gat.,
gł. z Ameryki Pn., a tylko jeden — E. dens-canis z pd.
Europy i Azji Mniejszej.
PSIZĄB PALCZASTY, Cynodon dactylon, kosmo-
polityczna trawa; tworzy murawy, roślina ruderalna i
chwast; w Ameryce Pn. jedna z gł. roślin pastwisko-
wych; odporna na suszę.
PSKOWSKIE, JEZIORO, ros. Psko

˙
wskoje o

˙
ziero,

est. Pihkva järv, jez. w Rosji, przy granicy z Estonią;
710 km2; tworzy jeden zbiornik wodny z jez. Pejpus;
do J.P. uchodzi rz. Wielika.
PSKÓW, Pskow, m. obw. w Rosji, nad rz. Wielika;
192 tys. mieszk. (2010); przemysł elektromaszyn.,
spoż., miner., lniarski, odzież.; rzemiosło artyst.; węzeł
komunik., port lotn.; szkoła wyższa; teatry, muzea;
1138–1348 pod władzą Nowogrodu Wielkiego, na-
stępnie stol. samodzielnej republiki; 1510 włączony do
państwa mosk.; pozostałości kremla (Krom, XIII w.) z
soborem Troickim (ob. z XVIII w.), monastyry,
sobory, cerkwie (XIV–XIX w.); domy kupców z XVII
w., budowle modernistyczne (koniec XIX w.).

PSL ? Polskie Stronnictwo Ludowe.
PSL „ODRODZENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Odrodzenie”.
PSL „PIAST” ? Polskie Stronnictwo Ludowe
„Piast”.
PSL–POROZUMIENIE LUDOWE ? Polskie
Stronnictwo Ludowe–Porozumienie Ludowe.
PSL „SOLIDARNOŚĆ” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Solidarność”.
PSL „WYZWOLENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Wyzwolenie”.
PSOE ? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotni-
cza.
PSOTA [pszo

˙
to] Irén, ur. 1929, aktorka węg.;

współpraca z teatrami na prowincji i w Budapeszcie,
gł. z Teatrem im. I. Madácha; wybitna odtwórczyni
tragicznych postaci kobiecych (Mela — Moralność
pani Dulskiej G. Zapolskiej, Katarzyna — Matka
Courage i jej dzieci B. Brechta, role tytułowe w Yermie
F. Garcı́i Lorki, Świętej Joannie G.B. Shawa); występy
w filmie, radiu i trelewizji.
PSOTNIK KOŁATEK, Liposcelis terricolis, chrzą-
szcz z rzędu gryzków; dł. 2 mm; spotykany gł. w
mieszkaniach, w starych książkach, meblach, również
pod korą drzew.
PSOWATE, Canidae, rodzina z rzędu drapieżnych
ssaków; 33 gat.; kończyny przednie 5-, tylne 4-
-palczaste (palec V szczątkowy); uzębienie tnąco-
-kruszące; węch b. dobry; wszystkie kontynenty, prócz
Antarktydy; np.: dingo, jenot, kojot, likaon, lisy,
otocjon, szakal, wilk i pies leśny.
PSTRA, PUSTYNIA, Painted Desert, obszar pół-
pustynny w USA (stan Arizona), na Wyż. Kolorado,
na pr. brzegu rz. Małe Kolorado (dopływ Kolorado);
rzeki okresowe; skąpe zbiorowiska trawiaste, rzadkie
zarośla niskich krzewów; Park Nar. Skamieniałego
Lasu; rezerwaty indiań. Navajo i Hopi.

PSTRĄGI, nazwa niektórych ryb z rodziny ?
łososiowatych; czyste, dobrze natlenione wody o
kamienistym dnie i wartkim prądzie; w Polsce p.
potokowy (Salmo trutta morpha fario), dł. ok. 40 cm
oraz aklimatyzowane: północnoamer. p. źródlany
(Salvelinus fontinalis) i p. tęczowy (Salmo gairdneri
irideus).
PSTROKOŃSKI Maciej, ok. 1553–1609, referen-
darz kor. 1599–1605, biskup przemyski od 1600,
podkanclerzy kor. od 1605, kanclerz w. kor. 1606–08,
biskup włocł. od 1608.
PSTROŚĆ TULIPANA, wirusowa choroba tulipa-
nów; zaburzenia w syntezie barwników antocyjano-
wych powodują smugowate odbarwienia płatków
okwiatu, oraz słabą, smugowatą ? chlorozę na
liściach.
PSTROWSKI Wincenty, 1904–48, górnik; czł. PPR;
1947 w liście otwartym wzywał do współzawodnictwa
pracy; propagandowy wzór przodownika pracy.
PSV, Philips SV, hol. klub piłkarski; zał. 1913 w
Eindhoven; klub fabryczny (zakłady Philips); zdobyw-
ca Pucharu Mistrzów (1988) i Pucharu UEFA (1978).
PSY GOŃCZE, łac. Canes Venatici, gwiazdozbiór
nieba pn.; w Polsce widoczny na wiosnę; najjaśniejsza
gwiazda Cor Caroli (Serce Karola); zawiera wiele
galaktyk oraz jeden z najdalszych znanych obiektów
we Wszechświecie — kwazar PC 1246 + 3406.
PSYCHE, Psyché̄, mit. gr. personifikacja duszy
ludzkiej; królewna, z powodu swej urody prześlado-
wana przez Afrodytę; ukochana Erosa; utratę i od-
zyskanie ukochanego uwiecznił Apulejusz w romansie
Metamorfozy, albo Złoty osioł.
PSYCHIATRIA [gr.], dział medycyny zajmujący się
rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką zaburzeń
psych. oraz badaniem warunków ich powstawania i
skutecznego im przeciwdziałania; zajmuje się też
rehabilitacją psych. chorych.
PSYCHICZNE CHOROBY, wszelkie zaburzenia
psych., które stanowią przedmiot zainteresowania
psychiatrii ze względu na potrzebę ich leczenia; psy-
chozy, nerwice, psychopatie, niedorozwój umysłowy.

PSYCHICZNE ZABURZENIA, wszelkie odstępstwa
od stanu zdrowia psych.; zakłócenia czynności organiz-
mu uniemożliwiające utrzymanie równowagi wewn. lub
zrównoważonej wymiany z otoczeniem w sferze psych.;
m.in. psychozy, nerwice, psychopatie, upośledzenie
umysłowe, uzależnienia, dewiacje seksualne, zaburzenia
osobowości, niektóre zaburzenia psychosomatyczne.
PSYCHIKA [gr.], w szerokim, współcz. rozumieniu
— całokształt procesów psych. i cech psych. istot
żywych, funkcja mózgu; przedmiot badania psycho-
logii; w węższym znaczeniu — specyficzna organizacja
procesów i cech psych., charakterystyczna dla danej
jednostki lub typowa dla pewnej grupy społecznej.
PSYCHOANALIZA [gr.], nauka o człowieku wyjaś-
niająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowoś-
ci, a także zjawisk kulturowych i społ. za pomocą
psychodynamicznej koncepcji świadomości i nieświa-
domości, teorii popędów, teorii nerwic, w tym lęku i
mechanizmów obronnych; w węższym znaczeniu
metoda diagnozowania i leczenia zaburzeń psych.,
której prekursorem był wiedeński lekarz psychiatra S.
Freud; w rozwoju p. można wyróżnić następujące
nurty: 1) klas., wiernie kontynuujący poglądy prekur-
sora — Freuda; 2) ? psychologię analityczną C.G.
Junga; 3) ? psychologię indywidualną A. Adlera;
4) ? psychoanalizę społeczną, zw. neopsychoanalizą,
rozwijaną m.in. przez K. Horney, E. Fromma i H.S.
Sullivana; 5) p. lingwistyczną J. Lacana.
PSYCHOANALIZA SPOŁECZNA, kierunek będą-
cy kontynuacją psychoanalizy, zrywający jednakże ze
skrajnym determinizmem biol. (seksualnym) S. Freu-
da, a w zamian podkreślający znaczenie czynników
społ. i kulturowych w kształtowaniu osobowości;
wyjaśnia procesy neurotyczne wpływem określonej
sytuacji społ.; gł. przedstawiciele: K. Horney, H.S.
Sullivan, E. Fromm.
PSYCHOCHIRURGIA [gr.], leczenie zaburzeń
psych. za pomocą zabiegów chirurgicznych; ob.
praktycznie zaniechana, wskazania wyjątkowo z po-
wodu nieodwracalnych zmian osobowości chorego.
PSYCHODELIC [saık3ude

˙
lık; ang.], muzyka psy-

chodeliczna, nurt w muzyce rockowej na przeł. lat 60.
i 70. XX w.; muzyka p. miała wywoływać u słuchaczy
stany podniecenia i euforii, analogiczne do stanów
narkotycznych; gł. przedstawiciele: Jefferson Air-
plane, Country Joe and the Fish, Vanilla Fudge, Iron
Butterfly, Flaming Lips.
PSYCHODRAMA [gr.], technika psychoterapii gru-
powej, wprowadzona przez J.L. Moreno, polegająca
na improwizowanym odgrywaniu udramatyzowanych
sytuacji i zdarzeń, w których ujawniają się postawy,
motywy oraz konflikty uczestniczących osób.
PSYCHODYSLEPTYCZNE ŚRODKI, środki
psychozomimetyczne, środki psychedeliczne,
środki psychomimetyczne, środki halucynogenne,
substancje wywołujące objawy psychotyczne (omamy,
iluzje, zaburzenia poczucia czasu, euforię) podobne
do występujących u chorych psychicznie.
PSYCHOFARMAKOTERAPIA [gr.], leczenie za-
burzeń psych. lekami psychotropowymi; leki neuro-
leptyczne, przeciwdepresyjne, anksjolityczne, nootro-
powe, też sole litu.
PSYCHOFIZJOLOGIA [gr.], psychologia fizjolo-
giczna, dział psychologii empirycznej zajmujący się
badaniem związków między zjawiskami psych. a pro-
cesami fizjologicznymi.
PSYCHOGENNE ZABURZENIA, grupa zaburzeń
psych., w których powstawaniu decydujący udział
miały czynniki natury psychol.; nerwice, zaburzenia
osobowości czy urazy psychiczne.
PSYCHOLAMARKIZM, koncepcja z dziedziny ?
ewolucjonizmu, odłam neolamarkizmu; sformułowana
pod koniec XIX w. przez amer. paleontologa, E.D.
Cope’a (rozwinął H. Driesch, A. Hyatt); przyjmuje
wpływ wewn., tzw. duchowych, czynników na powsta-
wanie przystosowań ewolucyjnych.
PSYCHOLINGWISTYKA [gr.-łac.], dział psycho-
logii zajmujący się analizą procesu przetwarzania
informacji językowych przez człowieka; termin uży-
wany od 1951; obejmuje zagadnienia odbioru, rozu-
mienia, interpretacji, a także wytwarzania i komuni-
kowania informacji językowych.
PSYCHOLOGIA [gr.], dyscyplina nauk. oraz dzie-
dzina działalności prakt. zajmująca się analizą po-
wstawania oraz przebiegu procesów psych., ich rolą w
regulacji stosunków człowieka z otaczającym go
światem, a także możliwościami kształtowania zacho-
wań ludzkich; jako samodzielna nauka empiryczna
wyodrębniła się w 2. poł. XIX w.
PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, postać ? psy-
choanalizy sformułowana przez C.G. Junga w pole-
mice z koncepcją S. Freuda; ujmuje libido jako
wszelką postać energii psych.; w strukturze psychiki
wyróżnia świadome ego, nieświadomość osobową
(jednostkową) oraz nieświadomość zbiorową wraz z
? archetypami.
PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA, jeden z gł. nur-
tów psychologii XX w., wywodzący się z psycho-
analizy; akcentuje wpływ czynników motywacyjnych i
popędowych na zachowanie się człowieka, rozwój
i funkcjonowanie jego osobowości.
PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA ? psycho-
fizjologia.
PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA, funkcjona-
lizm, kierunek w psychologii XIX/XX w. zapoczątko-
wany przez J.R. Angella, J. Deweya i in. przedstawi-
cieli tzw. szkoły chicagowskiej, akcentujący przystoso-
wawczą (adaptacyjną) funkcję procesów psych. i
osobowości człowieka.
PSYCHOLOGIA GŁĘBI, pierwotnie synonim psy-
choanalizy; każda teoria psychol. przypisująca nie-

świadomości szczególną rolę w kierowaniu zachowa-
niem człowieka.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, kierunek w
psychologii i psychoterapii kładący nacisk na zagad-
nienie zdrowia psych. oraz rozwoju osobowości
ujmowanego jako realizowanie potencjalnych możli-
wości jednostki (samorealizacja); postuluje zajmowa-
nie się człowiekiem jako całością, dostrzegając związki
między psychiką, ciałem i duchowością; zapoczątko-
wany w poł. XX w. przez A.H. Maslowa, R. Maya, C.
Rogersa.
PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA, koncepcja
opisu osobowości sformułowana przez A. Adlera;
uznaje poczucie mniejszej wartości (niższości) za
zasadniczy czynnik kształtujący osobowość, determi-
nujący zachowanie oraz prowadzący do dążeń kom-
pensacyjnych.
PSYCHOLOGIA INTROSPEKCYJNA, kierunek
w psychologii pocz. XX w. (O. Külpe i szkoła
würzburska), kładący nacisk na bezpośrednie i subiek-
tywne metody (tzw. introspekcyjne) badania zjawisk
świadomości.
PSYCHOLOGIA KLASYCZNA, wersja psychologii
świadomości (jako samodzielnej nauki przyr.) domi-
nująca w 2. poł. XIX w., będąca teorią faktów
doświadczenia wewn., ich opisem i klasyfikacją; p.k.
cechował atawizm i asocjacjonizm.
PSYCHOLOGIA KLINICZNA, dział psychologii
stosowanej zajmujący się badaniem, diagnozą i terapią
zaburzeń w życiu psych. człowieka oraz w jego
relacjach z otoczeniem.
PSYCHOLOGIA POSTACI, niem. Gestaltpsycho-
logie, ang. Gestalt psychology, kierunek w psycho-
logii XX w. głoszący, że życie psych. składa się ze
swoistych całości, zw. postaciami (niem. Gestalt),
będących prymarnymi danymi doświadczenia (zasada
prymatu całości nad częścią); gł. przedstawiciele: M.
Wertheimer, W. Köhler i K. Lewin.
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, nurt teoret. we
współcz. psychologii, akcentujący znaczenie procesów
poznawczych (odbioru i przetwarzania informacji)
oraz wytworzonych na ich podstawie wewn. struktur
(poznawczej reprezentacji świata) w regulacji zacho-
wania się człowieka.
PSYCHOLOGIA PRACY, psychologia przemysło-
wa, dział psychologii stosowanej zajmujący się prakt.
zastosowaniem wiedzy psychol. we wszystkich dzie-
dzinach pracy (przemyśle, handlu, komunikacji i in.);
gł. współcz. gałęzie p.p. to psychologia inżynieryjna i
psychologia organizacji.
PSYCHOLOGIA RELIGII, dyscyplina psychologii,
której przedmiotem jest badanie struktury, genezy i
funkcji przekonań oraz doświadczeń rel. (wiary),
dotyczących relacji człowieka do Boga (absolutu,
transcendencji).
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, dział psychologii
zajmujący się procesami, prawidłowościami i kierun-
kami rozwoju psychiki ludzkiej, zwł. poznawczego,
emocjonalnego i moralnego.
PSYCHOLOGIA SĄDOWA, dyscyplina psychologii
zajmująca się stanami psych. osób uczestniczących w
sytuacjach związanych z łamaniem prawa.
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, dział psychologii
zajmujący się badaniem zachowań człowieka w sytua-
cjach społ.; obejmuje m.in. problematykę interakcji
międzyosobowych, postaw, funkcjonowania małych
grup oraz tzw. zachowań zbiorowych.
PSYCHOLOGIA STOSOWANA, dyscyplina psy-
chologii zajmująca się zastosowaniem wyników badań
teoret. w różnych dziedzinach życia prakt.; w zależ-
ności od rodzaju badanej aktywności (od strony
funkcjonowania psychol. uczestników), możemy mó-
wić o psychologii wychowaczej, psychologii zdrowia,
psychologii inżynieryjnej itd.
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, dział psy-
chologii stosowanej zajmujący się problemami pra-
widłowości procesów nauczania i wychowania oraz
zastosowaniem tej wiedzy do rozwiązywania proble-
mów praktycznych.
PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT, zoopsychologia, na-
uka o? zachowaniu się zwierząt i ich psych. procesach,
stanowiąca gałąź psychologii, ściśle wiążąca się z
zoologią, etologią opisową i socjologią zwierząt.
PSYCHOLOGICZNE TEORIE PRAWA, teorie w
prawoznawstwie, rozpatrujące prawo jako zjawisko
psych., badane metodami psychol.; przedstawiciel L.
Petrażycki.
PSYCHOLOGIZM [gr.], filoz. stanowisko filoz. zwią-
zane z idealizmem subiektywnym, sprowadzające rze-
czywistość (lub tylko pewne jej dziedziny) do zjawisk
psych., np. przeżyć, treści świadomości, kompleksu
wrażeń podmiotu poznającego; m.in.: G. Berkeley, F.
Brentano, J.S. Mill, H. Spencer; stanowisko metodol. w
naukach społ., występujące gł. w 2. poł. XIX w., wg
którego przedmioty badań tych nauk można (lub
należy) wyjaśniać za pomocą metod, pojęć, praw i
teorii psychol.; w szerszym znaczeniu — pogląd
głoszący, że istotnym czynnikiem kształtowania rzeczy-
wistości społ. (np. wychowania) są procesy dokonujące
się na poziomie psychiki konkretnych jednostek.
PSYCHOLOGIZM [gr.], lit. określenie nurtu XX-
-wiecznej powieści, także nazwa wielu różnych orien-
tacji w badaniach lit. i krytyce lit. XX w., stawiających
na pierwszym miejscu zainteresowania indywidualny-
mi uwarunkowaniami twórcy lub postaci; związany z
narodzinami psychoanalizy sposób przedstawiania
postaci lit. polegał na określeniu jej w kategoriach
psychol., przy jednoczesnym osłabieniu uwarunkowań
socjol., kult., biologicznych.
PSYCHOLOGIZM [gr.], językozn. kierunek badaw-
czy nawiązujący do idei W. von Humboldta, rozwija-
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FAJUMSKIE PORTRETY, zw. też portretami
mumiowymi, egip. portrety sepulkralne z I–III w.,
malowane na deszczułkach lub płótnie, wykonywane w
Dolnym Egipcie; po raz pierwszy znalezione w oazie
Fajum (stąd nazwa).
FAJZI Mirhajdar, 1891–1928, pisarz tatar.; muz.
dramat oparty na formach lud., opowiadania i utwory
sceniczne dla dzieci.
FAKIH, faqı̄h, uczony muzułm., zaliczany do ?
alimów; specjalista w dziedzinie teorii prawa islamu
(? fikh).
FAKIH BIN SALIH, Faqı̄h Ibn S

˙
ālih

˙
, fr. Fkih-

-Ben-Salah, m. w środk. Maroku (region Tadila-
-Azilal), na pn. zachód od m. Bani Mallal; 93 tys.
mieszk. (2010); ośr. regionu roln.; inst. roln.; węzeł
drogowy.
FAKIR [arab.], muzułm. asceta wyrzekający się
własności w myśl idei, iż ubóstwo jest zasługą wobec
Allaha; pot. asceta (także hind. i dźinijski) słynący z
niezwykłych sposobów umartwiania ciała.
FAKO, najwyższy wierzchołek masywu wulk. Kame-
run, w Kamerunie, nad Zat. Gwinejską; wys. 4070 m.
FAKOLIT [gr.], geol. niewielka intruzja magmowa w
kształcie soczewki, rozdzielająca sfałdowane warstwy
skał starszych; występuje najczęściej na przegubach
antyklin.
FAKS [ang. 5 łac.], pot. nazwa ? telefaksu (usługi i
stosowanego w niej aparatu symilograficznego), a
także przesyłanego dokumentu.
FAKSYMILE [łac.], pieczęć wiernie odtwarzająca
odręczny podpis; także dokładna podobizna, kopia
rękopisu, rysunku lub druku, wykonana ręcznie,
metodą mech. lub fotoreprodukcyjną; dzięki elektro-
grafii upowszechnił się reprint.
FAKSYMILOGRAFIA [łac.-gr.], telekom. ? symilo-
grafia.
„FAKT”, ogólnopol. dziennik informacyjno-sensacyj-
ny, wyd. od 2003 w Warszawie; nakład ok. 610 tys. egz.
(2010).
FAKT SPOŁECZNY, socjol. w terminologii É. Dur-
kheima wszelki sposób działania, ustalony lub nie,
zdolny do wywierania na jednostkę przymusu, np.
prawo, religia, moda.
FAKTOMONTAŻ, lit. widowisko dram., składające
się ze swobodnego ciągu scen o charakterze reporta-
żowym, będących zapisem autentycznych wydarzeń.
FAKTORIA [łac.], placówka handl., położona w
obcym kraju, w posiadłościach zamor. lub na odleg-
łych bądź słabo zaludnionych terenach; f. niemieckiej
Hanzy były organizowane przez kupców hanzeatyc-
kich w miastach nienależących do Hanzy; w epoce
nowoż. — osady handl. kupców eur. zakładane na
obszarach zamor., stanowiły często pierwsze punkty
oparcia na obcym wybrzeżu i punkty wyjścia do
dalszych podbojów; w nowszych czasach — także
punkty handl. w odległych, słabo zaludnionych rejo-
nach państwa (np. w Kanadzie).
FAKTU LITERATURA ? literatura faktu.
FAKTURA [łac.], szt. plast. charakterystyczne cechy
powierzchni przedmiotu, np. obrazu, rzeźby; zależna
od tworzywa, techniki i indywidualnego stylu artysty.
FAKTURA [łac.], muz. sposób komponowania na
określony instrument, zespół, głos ludzki (f. orkies-
trowa, chóralna); także sposób koordynacji melodii i
harmonii w utworze muz. (f. homofoniczna, polifo-
niczna).
FAKTURA [łac.], ekon. dowód transakcji kupna–
sprzedaży, wystawiany odbiorcy przez dostawcę.
FAKULTET [niem. 5 łac.], naukozn. wydział w
szkole wyższej; we Francji i niektórych innych krajach
jednowydziałowa szkoła wyższa.
FALA DETONACYJNA, zjawisko jednoczesnego
występowania w materiale wybuchowym ? fali ude-
rzeniowej i wywołanej przez nią reakcji chem., z której
uwalniane ciepło wyrównuje straty energ. powstałe
podczas sprężania ośr.; po wyjściu z ładunku przecho-
dzi w falę uderzeniową w otaczającym ośrodku.
FALA MARTWA, rozkołys, wiatrowa fala mor.
powstała wskutek działania wiatru przed kilkoma lub

kilkunastoma godzinami; powstaje często w dużej
odległości od miejsca, do którego dotarła; jej kierunek
nie zależy od aktualnego kierunku wiatru.
FALA NOŚNA, telekom. przebieg wielkości fiz.,
którego co najmniej jeden z parametrów (np. ampli-
tuda, częst.) zmienia się w procesie ? modulacji
zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulujące-
go), będącego nośnikiem przekazywanej informacji.
FALA SPIĘTRZENIOWA ? fala uderzeniowa.
FALA STOJĄCA, fala powstała w wyniku interferen-
cji 2 fal o jednakowej częst., rozchodzących się w
przeciwnych kierunkach (np. fal bieżącej i odbitej).
FALA UDERZENIOWA, fala spiętrzeniowa, ob-
szar gwałtownego wzrostu ciśn., temp., gęst. i pręd-
kości ośr. ciągłego przemieszczający się z prędkością
większą niż prędkość rozchodzenia się dźwięku w tym
ośr.; powstaje przy wybuchach (b. silna przy eksplozji
jądr.), opływach naddźwiękowych, uderzeniu hydrau-
licznym, wyładowaniach atmosferycznych.
FALABELLA, argent. rasa miniaturowych koników;
powstała w wyniku krzyżowania kuców szetlandzkich z
małymi końmi pełnej krwi; wys. w kłębie do 87 cm
(najmniejsza klacz rasy f. miała wys. w kłębie 51 cm i
masę ciała ok. 14 kg).
FALANDYSZ Lech, 1942–2003, prawnik; prof. UW;
działacz Kom. Helsińskiego; sekr. stanu i zastępca
szefa Kancelarii Prez. RP.
FALANGA, gr. phálagx, w staroż. Grecji szyk bojowy
ciężkozbrojnej piechoty (hoplici); linia bojowa zwarta
(zwykle ośmiorzędowa), ustawiona równolegle do
frontu.
FALANGA [gr.], zrzeszenie spółdz. będące podsta-
wową komórką ustrojową socjalizmu wg koncepcji Ch.
Fouriera; zrzeszenie wytwórców i konsumentów (ok.
1600 osób), mieszkających w falansterze (osiedle
mieszkalne, z budynkami gosp. i usługowymi).
FALANGA ? Obóz Narodowo-Radykalny.
FALANGA HISZPAŃSKA, Falange Española,
hiszp. partia polit., zał. 1933 przez J.A. Primo de
Riverę; dążyła do utw. państwa korporacyjnego i
autorytarnego; 1937 podporządkowana gen. F. Franco
i połączona z karlistami; jedyna legalna partia frankis-
towskiej Hiszpanii; 1957 przekształcona w ruch polit.
(Ruch Nar., 1977 rozwiązany).
FALANGA LIBAŃSKA, Al-Kata\ib al-Lubnanijja,
libań. partia polit. zrzeszająca gł. chrześcijan maroni-
tów; zał. 1936 przez P. Dżumajjila jako organizacja
sport.-militarna, 1952 przekształcona w partię; repre-
zentuje interesy ludności chrześcijańskiej.
FALANRUK, Eupleres goudotii, ssak drapieżny z
rodziny ? łaszowatych; żywi się gł. bezkręgowcami;
wilgotne lasy Madagaskaru; gat. zagrożony.
FALARZ Nicefor Modesto, 1893–1984, działacz po-
lonijny w Brazylii; zał. i dyr. pierwszej pol. szkoły
średniej w Brazylii; deputowany do parlamentu stano-
wego w Paranie.
FALASZOWIE ? Felaszowie.
FALC [niem.] poligr. pasek papierowy lub płócienny
łączący okładkę książki z wyklejką, także zagięcie
zadrukowanego arkusza papieru przy ? złamywaniu
(falcowaniu).
FALCHAN KANGRI, ang. Broad Peak, szczyt w
Karakorum, w Indiach, w pn. części stanu Dżammu i
Kaszmir, zajętej przez Pakistan; wys. 8047 m; zdobyty
1957 przez austr. wyprawę.
FALCK Jeremiasz, ok. 1610–1677, miedziorytnik
gdań.; portrety, ilustracje, wzory złotnicze, reproduk-
cje obrazów.
FALCKENBERG [fa

˙
lknb1rk] Otto, 1873–1947,

niem. reżyser, dramatopisarz; współzał. (1901) kaba-
retu lit. Die elf Scharfrichter w Monachium; związany
z Kammerspiele w Monachium (od 1917 dyr.); wyst.
(do 1944) m.in. dramatów: A. Strindberga, W.
Szekspira (Sen nocy letniej, Hamlet, Otello), G.E.
Lessinga, F. Schillera, H. von Kleista, J.W. Goethego;
inscenizacje sztuk współcz., m.in. G. Kaisera, B.
Brechta, L. Pirandella; autor wielu sztuk teatr. (m.in.
Doktor Eisenbart); po II wojnie świat objęty zakazem
działalności; 1947 zrehabilitowany, a Kammerspiele
nazwano jego imieniem.
FALCÓN [falko

˙
n], stan w pn.-zach. Wenezueli, nad

M. Karaibskim; 24,8 tys. km2, 985 tys. mieszk. (2010);
stol. Coro; wydobycie ropy naft.; uprawa trzciny
cukrowej, pomidorów; hodowla owiec; rybołówstwo;
porty naft.: Amuay, Punta Cardón.
FALCONET [falkone

˙
] Étienne Maurice, 1716–91,

rzeźbiarz fr.; rzeźby dekor. i alegor.; 1766–78 działał w
Rosji (słynny Jeździec Miedziany — pomnik Piotra I w
Petersburgu).
FALCONI [falko

˙
ni] Giovanni Battista (Jan Chrzci-

ciel), ok. 1600–po 1658, sztukator wł.; ok. 1630–1658 w
Polsce; wczesnobarok. dekoracje stiukowe w wielu
kościołach w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, m.in.
Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, w kaplicy Oświęci-
mów przy kościele Franciszkanów w Krośnie.
FALCOWANIE, poligr. ? złamywanie.
FALE, fiz. zaburzenia pól fiz. (np. ośr. sprężystego,
pola elektromagnet.) rozchodzące się ze skończoną
prędkością i przenoszące energię; f. poprzeczne —
drgania prostop. do kierunku rozchodzenia się f., f.
podłużne — drgania w kierunku rozprzestrzeniania
się fali.
FALE AKUSTYCZNE, fiz. rodzaj ? fal sprężystych.
FALE DE BROGLIE’A, fale materii, fale repre-
zentujące cząstki w ujęciu mechaniki kwantowej; ruch
każdej cząstki ma cechy fal., przy czym długość fali
l cząstki swobodnej o pędzie p i energii E wynosi l =
= h/p (h — stała Plancka), częst. zaś n = E/h.
FALE ELEKTROMAGNETYCZNE, rozchodzące
się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnet.;
źródłem f.e. są ładunki elektr. poruszające się z przy-

spieszeniem względem inercjalnego układu odniesie-
nia i zmienne prądy elektr.; zakres długości fal od ok.
10–14 m do tysięcy km (widmo f.e. obejmuje: promie-
niowanie g, promieniowanie rentgenowskie, nadfiole-
towe, światło widzialne, promieniowanie podczerwo-
ne, mikrofale, fale radiowe).
FALE GRAWITACYJNE, rozchodzące się w prze-
strzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane
niejednostajnym ruchem mas; istnienie f.g. wynika z
ogólnej teorii względności.
FALE MAGNETOAKUSTYCZNE, dźwięk mag-
netyczny, podłużne fale (podłużne drgania zjonizo-
wanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu
magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku
tego pola.
FALE MARTENOTA, instrument muz., elektrofon;
skonstruowane 1928 przez M. Martenota; używane gł.
przez kompozytorów fr. (O. Messiaen, G. Auric).
FALE MECHANICZNE, rozchodzące się w ośr.
materialnym zaburzenia różnych wielkości mech. (np.
gęst., naprężeń, ciśn.) wywołane lokalnymi przesunię-
ciami cząstek ośr. względem ich średnich położeń
równowagi; w wyniku oddziaływania sąsiednich czą-
stek odkształcenia mech. przenoszą się wzdłuż ośrod-
ka na duże odległości bez przepływu materii.
FALE MORSKIE, hydrol. fale tworzące się na
powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
powstają wskutek oddziaływania wiatru (fale wiatro-
we), zmian ciśn. atmosf. (fale baryczne, sejsze),
przyciągania Księżyca i Słońca (fale pływowe, pływy),
trzęsień dna mor. i wybuchów podwodnych wulkanów
(tsunami), ruchu obiektów w wodzie (fale okrętowe).
FALE POWIERZCHNIOWE, fale sprężyste roz-
chodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośr.
sprężyste; rozróżnia się fale, w których cząstki
przemieszczają się w płaszczyźnie prostop. do po-
wierzchni granicznej (f.p. poprzeczne) i fale, których
cząstki przemieszczają się równolegle do tej powierzch-
ni (f.p. podłużne); przykładem f.p. są ? fale morskie.
FALE RADIOWE, promieniowanie elektromagnet.
o dł. 10–4–105 m (częst. 3 � 1012–3 � 103 Hz); długie (1–
100 km), średnie (100–1000 m), krótkie (10–100 m),
ultrakrótkie (1–10 m) i mikrofale (10–4–1 m); źródłem
f.r. są nadajniki radiowe i ? radioźródła; stosowane w
radiokomunikacji, grzejnictwie, medycynie.
FALE SEJSMICZNE ? sejsmiczne fale.
FALE SPRĘŻYSTE, fale mech., które rozchodzą się
w ośr. sprężystym w wyniku działania sił związanych z
odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem)
i postaci (ścinaniem) elementów ośr.; najprostszym
przykładem są fale akust. (fale dźwiękowe), dlatego
f.s. nazywa się zazwyczaj falami akustycznymi.
FALENICA, część dzielnicy Wawer w Warszawie, na
pr. brzegu Wisły; funkcje mieszkaniowe; zakład auto-
matyki przem., składy i hurtownie; różnorodna drobna
wytwórczość.
FALENOPSIS, Falenopsis (Phalaenopsis), rodzaj
roślin z rodziny ? storczykowatych, z ok. 50 gat.
wiecznie zielonych, epifitycznych storczyków z Azji
Pd.-Wsch.; w uprawie na kwiat cięty w szklarniach lub
jako rośliny doniczkowe gł. mieszańce i liczne od-
miany o różnych barwach kwiatów.
FALENTY, w. w woj. mazow. (pow. pruszkowski,
gmina Raszyn); Inst. Melioracji i Użytków Zielonych
(w pałacu); centra szkoleniowe (Renault, ABB),
hurtownie i składy; pałac (XVIII/XIX w.).
FALEŃSKI Felicjan Medard, pseud. Felicjan, 1825–
1910, poeta, dramaturg, krytyk lit.; klasycyzująca
liryka krajobrazowa i refleksyjna, często o zabarwieniu
satyr. (Meandry); utwory dram., opowiadania fantast.,
szkice lit., przekłady.

FALERYSTYKA [łac. 5 gr.], nauka pomocnicza
historii zajmująca się odznaczeniami; gałąź heraldyki,
łącząca się z medalierstwem.
FALEZA [fr.], geol. ? klif.
FALIMIRZ Stefan, 1. poł. XVI w., botanik i lekarz;
autor pierwszego w języku pol. dzieła przyr.-lekar-
skiego (typu zielnika, czyli herbarza), wyd. 1534 w
Krakowie.
FALISKOWIE, Falisci, staroż. lud italski, blisko
spokrewniony z Latynami; zamieszkali na prawym
brzegu Tybru, 241 p.n.e. pokonani przez Rzym.
FALK Feliks, ur. 1941, reżyser i scenarzysta film.;
reprezentant tzw. kina niepokoju moralnego (Wodzi-
rej, Idol, Samowolka, Komornik); spektakle telew.,
sztuki teatr. (Tam i z powrotem) i słuchowiska.
FALK Johannes Daniel, Johannes von der Ostsee,
1768–1826, niem. pedagog, pisarz i filantrop; 1813 zał.
w Weimarze stow. pomocy ofiarom wojen napoleoń-
skich i pierwszy w Niemczech sierociniec; utwory
okolicznościowe, satyry, pieśni.
FALK [fo:lk] Peter, 1927–2011, amer. aktor film.; role
w dramatach obyczajowych (Kobieta pod presją),
komediach i serialu telew. Columbo.
FALK Rosella, właśc. R. Falzacappa, ur. 1926, wł.
aktorka, reżyser; współzał. (1954) zespołu teatr. Dei
Giovani, działającego przy Teatro Stabile w Rzymie,
1981–97 dyr. artyst. Teatro Eliseo w Rzymie; prace
reżyserskie (m.in. Maria Callas T. McNally’ego, także
rola tytułowa); role dram. (Stella — Tramwaj zwany
pożądaniem T. Williamsa, Natasza — Trzy siostry A.
Czechowa, Mirandolina C. Goldoniego) i film. (m.in.
Osiem i pół).
FALKBERGET [fa

˙
lkbärg3] Johan Petter, właśc. J.P.

Lillebakken, 1879–1967, pisarz norw.; samouk;
przedstawiciel tzw. literatury proletariackiej; powieści
o tematyce robotn., gł. górn.; poezje.
FALKENBERG Johannes, ok. 1365–ok. 1435, do-
minikanin, teolog, Sas; stronnik Krzyżaków; autor
paszkwilu na Polaków i króla pol., zarzucającego im
poganizm; paszkwil potępiono na soborze w Konstan-
cji 1418.
FALKENHAYN [fa

˙
lk3nhain] Erich von, 1861–1922,

generał niem.; podczas I wojny świat. 1914–VIII 1916
szef sztabu generalnego, autor planu ofensywy pod
Verdun i intensyfikacji wojny podmor.; 1916–17 dca
9. armii walczącej przeciw Rumunii.
FALKLANDY (MALWINY), terytorium zamorskie
Wielkiej Brytanii na archip. Falklandy, w pd.-zach.
części O. Atlantyckiego, na skraju szelfu kontynent.
Ameryki Pd., w odległości ok. 500 km na wschód od
brzegów Argentyny. Nazwa pełna polska: Wyspy
Falklandzkie; nazwy oryginalne: ang. Falkland Islands,
hiszp. Islas Malvinas. Powierzchnia: 12,2 tys. km2 (bez
wysp Georgia Pd. i Sandwich Pd.). Ludność: 2,8 tys.
(2013) oraz ponad 600 osób stanowiących personel
bazy wojskowej. Stolica: Port Stanley. Język urzędowy:
angielski. Jednostka monetarna: funt falklandzki
(FKP). Informacje. Obejmują Falkland Zach., Fal-
kland Wsch. i ok. 200 mniejszych wysp; pagórkowate i
górzyste; wys. do 705 m (Usborne); wybrzeża strome,
fiordowe; klimat podbiegunowy mor.; częste mgły;
silne wiatry; liczne strumienie i jeziora; tundra
subarkt., w tym wrzosowiska, łąki, torfowiska, bagni-
ska; w wodach przybrzeżnych bogata fauna (foki,
pingwiny); hodowla owiec, bydła i koni; rybołówstwo;
drobny przemysł rybny i tłuszczowy, produkcja odzieży
i galanterii wełn.; turystyka; transport wodny (żegluga
kabotażowa) i lotn.; gł. port mor. Port Stanley.
FALKOWSKA Jadwiga, pseud. Jaga i in., 1889–
1944, harcmistrzyni, nauczycielka; zał. żeńskich dru-
żyn skautowych w Galicji; od 1918 czł. Nacz. Rady
Harcerskiej; 1942–44 zca komendantki Wojsk. Służby
Kobiet AK; zginęła podczas powstania warszawskiego.
FALKOWSKI Hipolit, 1779–1821, generał; po 1794
w armii fr., 1808–11 w Legii Nadwiślańskiej; w armii
Królestwa Pol. dca brygady.
FALKOWSKI Jakub Zebedeusz, 1775–1848, peda-
gog, pijar; zał. (1817) i rektor (do 1831) Inst. Głucho-
niemych w Warszawie; czł. TPN w Warszawie i Tow.
Nauk. w Krakowie.
FALKOWSKI Juliusz, 1815–92, uczestnik powstania
listopadowego 1830–31, rewolucji węg. 1848–49 (ini-
cjator Legionu Pol.) i powstania badeńskiego 1849.
FALL Leo, 1873–1925, kompozytor austr.; przedsta-
wiciel operetki wiedeńskiej (Księżniczka dolara, Róża
Stambułu, Madame Pompadour); skrzypek i dyrygent.
FALL RIVER [fo:l rı

˙
w3r], m. w USA (stan Massa-

chusetts), nad O. Atlantyckim, w obszarze metropo-
litalnym Providence; 91 tys. mieszk. (2010); w XIX w.
ośr. przemysłu bawełn., ob. przemysł gł. odzież. i
chem.; port handlowy.
FALLA [fa

˙
ja] Manuel de, właśc. M. Marı́a de Falla

y Matheu, 1876–1946, kompozytor hiszp.; reprezen-
tant nar. stylu w muzyce hiszp.; balety (Czarodziejska
miłość), opery, utwory symf., fortepianowe, pieśni.

Fajumski portret: Chłopiec w złotym wianku, II w. —
Muzeum Sztuk Plastycznych im. A. Puszkina, Moskwa

G.B. Falconi: fragment dekoracji stiukowej sklepienia
w kościele Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, ok. 1633

Przybliżony obraz sił pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej wypromieniowanej przez dipol
drgający; a), b), c), d) — cztery kolejne stadia
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OSTRZYCKIE, JEZIORO, jez. na Pojezierzu Ka-
szubskim (woj. pomor.), na wys. ok. 159 m; pow. 309
ha, głęb. do 21 m; linia brzegowa dobrze rozwinięta;
połączone z jez.: Bukrzyno Duże i Bukrzyno Małe
oraz poprzez przepływającą Radunię z jez. Brodno
Wielkie; turystyka, sporty wodne.
OSTRZYHOM ? Esztergom.
OSTUDA, med. brązowe, o nieregularnym kształcie
przebarwienia skóry; występuje często u kobiet ciężar-
nych lub chorujących na wątrobę.
OSTUŻEW Aleksandr A., właśc. A. Pożarow, 1874–
1953, aktor ros.; jeden z najwybitniejszych tragików
Teatru Małego w Moskwie; role dram., m.in.: szekspi-
rowskie (Otello), Czacki — Mądremu biada A.
Gribojedowa, Uriel Akosta K. Gutzkowa.
OSTWALD Wilhelm Friedrich, 1853–1932, ojciec
Wolfganga, niem. chemik i filozof; prof. politechn. w
Rydze, uniw. w Lipsku; czł. Petersb. AN; twórca
chemii fiz.; prace dotyczące powinowactwa chem.,
równowagi chem. i dynamiki reakcji w roztworach,
katalizy; odkrył zależność stopnia dysocjacji elektroli-
tu od jego stężenia w rozpuszczalniku (tzw. prawo
rozcieńczeń O.); oprac. katalityczną metodę utlenia-
nia amoniaku do tlenku azotu; 1909 Nagroda Nobla.
OSTWALD Wolfgang, 1883–1943, syn Wilhelma
Friedricha, chemik niem.; prof. uniw. w Lipsku; pro-
wadził badania dotyczące koloidów, ultrafiltracji, flo-
tacji, elektroforezy; 1907 zał. pierwsze czasopismo
nauk. poświęcone koloidom.
OSTWALDA METODA, katalityczne utlenianie
amoniaku do tlenku azotu (będącego produktem
pośrednim w przem. metodzie otrzymywania kwasu
azotowego); mieszaninę amoniaku i powietrza ogrze-
wa się w temp. 800–900oC, katalizatorem jest platyna
(siatka ze stopu platyny z dodatkiem rodu); oprac.
1902 przez W.F. Ostwalda.
OSUCHY, w. w woj. lubel. (pow. biłgorajski, gmina
Łukowa), w pobliżu ujścia rz. Sopot do Tanwi; w nocy
z 24 na 25 VI 1944 nieudana próba przebicia się z
okrążenia niem. zgrupowania oddziałów AK i BCh
(dca E. Markiewicz, następnie K. Bartoszewski).
OSUN, Osun State, stan w pd.-zach. Nigerii; pow.
9,3 tys. km2; 3,8 mln mieszk. (2010); stol. Oshogbo;
inne m.: Ede, Iiesha; płaskowyż Joruba i nizina
nadmor.; uprawa kakaowca, palmy olejowej, kukury-
dzy, jamsu, prosa, manioku, bananów plantanów;
hodowla; przemysł spoż.; leśnictwo i rybołówstwo śród-
lądowe; złoża złota.
OSUTKA, med. ? wysypka.
OSUTKA SOSNY, groźna choroba sosen wywoły-
wana przez pasożytniczy grzyb Lophodermium pinas-
tri, z klasy ? workowców; objawy: na wiosnę brunat-
noczerwone igły osypują się.
OSUWISKO, geol. zsuwanie się mas skalnych,
zwietrzeliny lub osadów po stoku pod wpływem siły
ciężkości; także nazwa powstałej w wyniku tego
procesu formy terenu, obejmującej niszę osuwiskową,
rynnę osuwiskową i jęzor osuwiskowy; bezpośrednimi
przyczynami o. są zwykle: podcięcie stoku przez
erozję, nasycenie mas skalnych wodą opadową lub
roztopową, działalność człowieka, trzęsienie ziemi.
OSWOJENIE ZWIERZĄT, obłaskawienie, zool.
niedziedziczne, często czasowe wygaszenie u zwierząt
dzikich wrodzonej nieufności do człowieka i instynk-
towego odruchu ucieczki i obrony przed nim (?
dystanse biologiczne, ? uczenie się zwierząt).
OSY, Vespoidea, kosmopolityczna nadrodzina owa-
dów z rzędu błonkówek (grupy żądłówek); ok. 4000
gat.; należą tu: klecanki, osowate, kopułkowate;
odwłok samic zaopatrzony w żądło; np. osa pospolita
(Vespula vulgaris), osa dachowa (Vespula germanica)
— najczęściej u nas spotykane, osa leśna (Dolichoves-
pula sylvestris) oraz szerszeń.
OSZ, Oš, m. obw. w Kirgistanie, w Kotlinie Fergań-
skiej, w dolinie rz. Akbura (dorzecze Syr-darii); 240
tys. mieszk. (2010); ośr. handlu opium (w sąsiednich
krajach uprawa maku); przemysł jedwabn., spoż.
(winiarski), maszyn., metal., miner.; port lotn.; Inst.
Pedag.; ogród bot.; teatry; muzea; wzmiankowany od
IX w.; w średniowieczu ważny ośr. na szlaku handl. do
Chin i Indii.
OSZACKI Aleksander, 1883–1945, ojciec Jana, le-
karz internista; prof. UJ; czł. PAU; pionier gazoterapii
i leczenia penicyliną w Polsce; Choroby przemiany
materii i energii u człowieka.
OSZACKI Jan, 1915–82, syn Aleksandra, chirurg;
prof. Akad. Med. w Krakowie; czł. PAN; prace
dotyczące gł. patofizjologii schorzeń chirurgicznych.
OSZCZEP, sport sprzęt sport. używany do rozgrywa-
nia konkurencji lekkoatletycznej — rzutu oszczepem;
dla mężczyzn — dł. 260 cm, masa 800 g, dla kobiet —
dł. 220 cm, 600 g.
OSZCZERSTWO, przestępstwo polegające na świa-
domym podnoszeniu lub rozgłaszaniu nieprawdziwych
zarzutów o postępowaniu lub właściwości innej osoby
(osób) lub instytucji w celu poniżenia ich w opinii
publ. lub narażenia na utratę zaufania.
OSZCZĘDNOŚCI, ekon. część rozporządzalnych
dochodów ? gospodarstw domowych, pozostała po
dokonaniu zakupu dóbr i usług, ulokowana w instytu-
cjach bankowo-depozytowych lub w innym miejscu,
np. w domu; o. pełnią w gospodarce ważną rolę źródła
finansowania inwestycji.
OSZCZYPEK, oscypek, parzenica, twardy ser
podpuszczkowy, wyrabiany z mleka owczego w rejonie
Tatr; masę serową rozparzoną w gorącej wodzie
umieszcza się w drewn. formach; po nasoleniu o. pod-
daje się obwędzeniu.
OSZMIANA, Aszmia

˙
ny, m. na Białorusi (obw.

grodzieński), w pobliżu granicy z Litwą; 15,0 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., drzewny, lniarski;

węzeł drogowy; muzeum; prawa miejskie od 1. poł.
XVI w.; 4 IV 1831 antyros. wystąpienie mieszkanców
O. zakończone zajęciem miasta 16 IV przez wojsko
ros. i rzezią ludności; kościół parafialny (1900),
cerkiew (XIX w.), synagoga (XIX w.).
OŚ, techn. element maszyny lub mechanizmu umożli-
wiający względny ruch (względem o.) obrotowy lub
wahadłowy innych elementów osadzonych na o.; umo-
cowana w łożyskach; nie przenosi momentu obroto-
wego (w przeciwieństwie do wału).
OŚ BERLIN–RZYM, polit.-militarny sojusz Niemiec
(III Rzeszy) i Włoch w okresie rządów A. Hitlera i
B. Mussoliniego; zapoczątkowany porozumieniem o
współpracy podpisanym 25 X 1936 w Berlinie; wkrótce
zbliżenie z Japonią (oś Berlin–Rzym–Tokio) i umoc-
nienie współpracy kolejnymi traktatami (pakt antyko-
minternowski, pakt stalowy, pakt berliński).
OŚ LICZBOWA, mat. prosta wyobrażająca zbiór
liczb rzeczywistych; wyróżniony jest na niej punkt 0
(pocz. osi), dodatni zwrot i odcinek jednostkowy.
OŚ OBROTU ? oś symetrii.
OŚ OPTYCZNA, prosta łącząca środki krzywizny
powierzchni łamiących soczewki lub środek krzywizny
ze środkiem geom. zwierciadła.
OŚ OPTYCZNA KRYSZTAŁU, kierunek w ?
kryształach dwójłomnych, wzdłuż którego prędkość
rozchodzenia się obu promieni, na które zostaje
rozłożony promień padający, jest jednakowa.
OŚ SYMETRII, mat. prosta, względem której dana
figura geom. jest symetryczna; wszystkie punkty o.s. (i
tylko te) są punktami stałymi ? symetrii osiowej.
OŚ ŚWIATA, religiozn. ? Axis mundi.
OŚ ŚWIATA, astr. prosta przechodząca przez środek
sfery niebieskiej równolegle do osi Ziemi; punkty
przebicia sfery niebieskiej przez o.ś. są zw. biegunami
świata lub biegunami niebieskimi; wskutek ruchu
obrotowego Ziemi sfera niebieska obraca się wokół
o.ś., wykonując pełny obrót w ciągu doby gwiazdowej.
OŚ URBANISTYCZNA, urb. linia prosta stanowiąca
trzon kompozycji przestrzennej miasta lub jego części;
typowa dla architektury baroku i klasycyzmu.
OŚ ZIEMI, prosta, wokół której Ziemia dokonuje
jednego obrotu w ciągu doby gwiazdowej; punkty, w
których o.Z. przebija powierzchnię Ziemi są nazywane
biegunami geograficznymi.
OŚCI, szpilkowate kosteczki występujące między
mięśniami szkieletowymi ryb kostnoszkieletowych;
powstają przez skostnienie ścięgien; leżą luźno lub po-
łączone są więzadłami z kręgosłupem.
OŚCIEŻE, wewn. powierzchnia muru wokół otworu
(także zwanego o.) okiennego lub drzwiowego; nie-
kiedy stosowane jest ścięcie o. (? glif).
OŚCIEŻNICA, futryna, rama zamocowana w wewn.
otworze okiennym lub drzwiowym; służy do zawie-
szania skrzydeł drzwiowych lub okiennych.
OŚLICZKA, Asellus, słodkowodny skorupiak z rzędu
? równonogów; dł. do 15 mm; żywi się szczątkami
roślin; popularny obiekt doświadczeń biologicznych.
OŚMACZKA Todoś, 1895–1962, ukr. pisarz i tłu-
macz; poddawany represjom, od końca lat 40. na
emigracji; w twórczości elementy ukr. folkloru, fantas-
tyki i motywy twórczości T. Szewczenki, zbiory wierszy,
powieści.
OŚMIORNICE, Octopoda, rząd ? głowonogów;
otwór gębowy otoczony 8 ramionami (u niektórych do
10 m rozpiętości); zwykle mają gruczoł ? czernidłowy
(wytwarzający czarną wydzielinę); muszla uwsteczniona;
drapieżne; żywią się zwł. skorupiakami i rybami; gł.
przydenne; morza pełnosłone; niektóre jadalne.

OŚMIOŚCIAN, krystalograf. postać prosta; regular-
ny (oktaedr) i piramidalny.
OŚMIOŚCIAN FOREMNY, oktaedr, mat. bryła
będąca jednym z 5 ? wielościanów foremnych; ma 6
wierzchołków, 12 krawędzi i 8 ścian, będących trój-
kątami równobocznymi; można go otrzymać składając
podstawami 2 jednakowe czworokątne ostrosłupy
prawidłowe o wszystkich krawędziach równych.
OŚNIK, nóż z ostrzem prostym lub wygiętym, dwu-
chwytowy; używany do ręcznego korowania lub
strugania i wygładzania powierzchni elementów drew-
nianych.
OŚNO LUBUSKIE, m. w woj. lubus. (pow. słubicki),
nad Łęczą i jez. Reczynek; 3,9 tys. mieszk. (2013); ośr.
turyst.-krajoznawczy; drobne przetwórstwo rolno-
-spoż. i drzewne; stawy hodowlane; muzeum; prawa
miejskie od 1252; kościół (XIII–XIV w.), fragmenty
murów miejskich (XIV, XV w.), ratusz (XIX w.).
OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
(OBOP), placówka badawcza, zał. 1958 w Warszawie;
badania zasięgu i oddziaływania radia i telewizji;
sondaże opinii społ., badania postaw obywateli wobec
ważnych społecznie spraw; od 1998 w składzie grupy
badawczej Taylor Nelson Sofres (TNS OBOP).

OŚRODEK DOKUMENTACJI I STUDIÓW
SPOŁECZNYCH (ODiSS), stowarzyszenie utw.
1967 przez grupę działaczy katol. związanych z J.
Zabłockim; działalność wydawnicza, współtworzył
organizacje polit.-społ. (Pol. Związek Katol.-Społ.);
działał do 1990.
OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
(ODZ), instytucja zał. 1962 w Warszawie w celu
ewidencji i dokumentacji dóbr kultury w Polsce;
współdziała z Regionalnymi Ośr. Badań i Ochrony
Środowiska Kulturowego w 12 oddziałach tereno-
wych; wydaje: „Ochrona Zabytków”, „Spotkania z
Zabytkami”, „Muzealnictwo”; od 2002 — Krajowy
Ośr. Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ).
OŚRODEK KOSMICZNY J.F. KENNEDY’EGO,
ang. J.F. Kennedy Manned Space Flight Center,
gł. ośrodek kosm. NASA; położony na przyl. Canave-
ral (Floryda); od 1958 miejsce startu amer. statków
kosm., a od 1981 także wahadłowców.
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH, od 2006
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
centrum badawcze, działające w Warszawie od 1990,
finansowane z budżetu państwa; monitoruje (na
podstawie jawnych źródeł informacji) oraz analizuje
sytuację polit., ekon. i społ. w państwach Europy
Środk. i Europy Wsch., regionu bałk. oraz na Kaukazie
i w Azji Środk.; zajmuje się ich problematyką wewn.,
systemami władzy, relacjami między poszczególnymi
ośrodkami polit., polityką zagr., sprawami związków z
NATO i UE oraz aspiracjami integracyjnymi, kwes-
tiami bezpieczeństwa energ. oraz istniejącymi i po-
tencjalnymi konfliktami.
OŚRODKI NERWOWE, skupienia ciał neuronów
(komórek nerwowych) w ośrodkowym układzie nerwo-
wym, zawiadujące określoną funkcją; np. o.n. głodu,
pragnienia, funkcji rozrodczych, termoregulacji, wzro-
ku, równowagi, oddechowy, naczynioruchowy.
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY, centralny
układ nerwowy, anat. część układu ? nerwowego; u
kręgowców: mózgowie (półkule mózgu, móżdżek, pień
mózgu) i rdzeń kręgowy; zawiera ? ośrodki nerwowe.
OŚWIADCZENIE WOLI, prawo uzewnętrzniony
przejaw woli, wyrażający zamiar wywołania określo-
nego skutku prawnego (ustanowienia, zmiany, znie-
sienia stosunku prawnego); niezbędny element każdej
czynności prawnej.
OŚWIATA, upowszechnianie w społeczeństwie kul-
tury oraz wykształcenia ogólnego i zaw.; również dzia-
łalność obejmująca rozszerzanie świadomości społ.,
polit., narodowej.
OŚWIATA ROLNICZA, stan i proces upowszech-
nienia wiedzy i umiejętności roln.; obejmuje system
szkół roln., poradnictwo (państw. służba rolna), popu-
laryzowanie wiedzy roln. np. przez wydawnictwa,
środki masowego przekazu.
OŚWIATA ZDROWOTNA, działalność mająca na
celu szerzenie kultury sanitarnej i higieny osobistej,
uświadamianie społeczeństwa o sposobach zachowa-
nia zdrowia i zapobiegania chorobom; o.z. jest ele-
mentem systemu ochrony zdrowia i społ. podstawą
medycyny zapobiegawczej; w Polsce o.z. zajmuje się
służba zdrowia, Państw. Inspekcja Sanitarna, PCK;
koordynację międzynar. sprawuje Świat. Organizacja
Zdrowia (WHO).
OŚWIECENIE, okres w dziejach kultury eur. od
końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz.
XIX w.; głosiło wiarę w rozum, krytycyzm, kult
doświadczenia i eksperymentu, idee postępu, uniwer-
salizmu i kosmopolityzmu, w naukach przyr. natura-
lizm, a w poglądach społ. i polit. liberalizm; w imię
wolności odrzucało autorytety i tradycję, a w imię
rozumu przesądy, religię objawioną i zasady moralne;
mimo wspólnych idei wewnętrznie zróżnicowane: w
Anglii najbardziej empiryczne, we Francji ateistyczne i
deistyczne, w Niemczech duchowe.W literaturze pro-
gramowy dydaktyzm; dominacja gatunków: bajki,
satyry, ody; splatanie się tendencji klasycyst. (Wolter,
A. Pope, w Polsce I. Krasicki, A. Naruszewicz, S.
Trembecki) z rokok. i sentymentalnymi (J.-J. Rous-
seau, S. Gessner); rozkwit prozy eseistycznej („The
Spectator”, „Monitor”); narodziny nowoż. powieści,
swoistego gat. prozy, tzw. powiastki filoz. (Wolter,
Diderot), dramatu mieszcz.; nobilitacja bohatera
mieszcz. i lud.; u schyłku problematyka wczesnoro-
mant. buntu wobec świata (F. Schiller, J.W. Goethe).
OŚWIETLENIE, fiz. ? natężenie oświetlenia.
OŚWIĘCIM, m. powiat. w woj. małopol., przy ujściu
Soły do Wisły; 40 tys. mieszk. (2013); przemysł chem.,
w tym Fabryka Chem. „Dwory” SA, elektromaszyn.,
miner.; duża wytwórnia akcesoriów i artykułów
pamiątkarskich; węzeł kol.; miasto jest b. licznie
odwiedzane zarówno przez Polaków, jak i obcokra-
jowców w związku z Państw. Muzeum Auschwitz-
-Birkenau; liczne instytucje społ.-kult., m.in. Oświę-
cimskie Centrum Kultury, Międzynar. Dom Spotkań
Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Edukacyjne
Centrum Żyd.; prawa miejskie przed 1272 (1254?);
1940–45 największy niem. obóz koncentracyjny Aus-
chwitz; ruiny zamku (XIII, XIV w.), kościoły (XIV,
XVI, XVII w.), zespół klasztorny podominikański
(XIV, XIX–XX w.).
OŚWIĘCIMSKA, KOTLINA, obniżenie tektonicz-
ne w zach. części Podkarpacia Pn., między Kotliną
Ostrawską na zachodzie a Bramą Krak. na wschodzie;
obejmuje piaszczystą Równinę Pszczyńską (lasy),
szeroką (do 12 km) dolinę Wisły (liczne stawy rybne),
pokryte lessem Podgórze Wilamowickie.
OŚWIĘCIMSKIE KSIĘSTWO, księstwo na Gór-
nym Śląsku z ośr. w Oświęcimiu; powstało 1313–17, od
1327 lenno Czech; 1445 wyodrębniło się z niego
księstwo zatorskie; 1457 wykupione przez Kazimierza

IV Jagiellończyka i połączone z Polską unią perso-
nalną, inkorporowane 1564.
OŚWIN, Jezioro Siedmiu Wysp, jez. zastoiskowe na
Równinie Sępopolskiej (woj. warm.-mazur.), na wys.
65 m; pow. 370 ha, głęb. do 3,5 m; uchodzą rz. Ruda i
Rawda (odwadnia jez. Rydzówka), wypływa rz. Świn-
ka (Oświnka); jezioro zarastające; rezerwat ptactwa
Siedem Wysp wpisany do konwencji RAMSAR o
ochronie obszarów wodno-błotnych.
ŌTA [o:ta] Shōgo, ur. 1939, jap. reżyser, dramatopi-
sarz, teoretyk teatru; związany z ruchem teatr.? post-
-shingeki; pod koniec lat 70. ogłosił własną koncepcję
teatru milczenia (moku–geki), którego istotą jest
eksponowanie zmienności ludzkiego ciała w miarę
upływu czasu; najsłynniejsze spektakle prezentowane
w Polsce: Legenda o Komachi, Stacja wodna, Pusta
parcela; dramaty nawiązujące w warstwie filoz. do
egzystencjalizmu J.-P. Sartre’a.
OTALGIA [gr.], ból ucha; spowodowany chorobą
ucha bądź przenoszony do niego z chorych zębów,
migdałków, gardła, krtani.
OTAMOWANIEMYŚLENIA,med. objaw zaburzeń
psych.; krótkotrwała, nieoczekiwana przerwa w toku
myśli, prowadząca do zatrzymania wypowiedzi; wy-
stępuje w ? schizofrenii.
OTARIA, uchatka patagońska, Otaria byronia, ssak
z rodziny ? uchatkowatych; dł. samca do 2,5 m; w
olbrzymich stadach zamieszkuje pd. wybrzeża Amery-
ki Południowej.
OTČENÁŠEK Jan, 1924–79, pisarz czes.; jeden z
pierwszych zerwał ze schematyzmem w czes. literatu-
rze lat powojennych (powieść psychol.-obyczajowa
Občan Brych).
OTELLO, othello, umysłowa gra dla 2 osób; roz-
grywana na planszy z 64 polami; polega na zdobyciu
jak największej liczby pionów przeciwnika.
OTERO Blas de, 1916–79, poeta hiszp.; pocz. liryka
rel., w późniejszym okresie zaangażowana w aktualne
problemy społ. i polit. Hiszpanii, przepojona humani-
taryzmem, jasna i prosta w wyrazie.
OTERO Lisandro, 1932–2008, pisarz kub.; uczestnik
rewolucji kub.; powieściowy cykl hist. przedstawiający
społeczeństwo Kuby w okresie przedrewol. (m.in.
Sytuacja); opowiadania i reportaże literackie.
OTERO SILVA Miguel, 1908–85, wenez. pisarz i
publicysta; zaangażowany w walkę z dyktatorskimi
rządami J.V. Gómeza i M. Péreza Jiméneza (od-
dźwięk w powieściach, m.in. Martwe domy i Nowe
miasteczko); także poezje, eseje.
OTĘPIENIE, demencja, zespół otępienny, med.
zespół org. zaburzeń psych.; znaczne obniżenie po-
ziomu sprawności umysłu wynikające z rozległego
i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu na tle różnych
przyczyn; utrudnia lub uniemożliwia samodzielne
funkcjonowanie w zwykłych warunkach życiowych; o.
starcze, alkoholowe, pourazowe.
OTGON TENGER-UUL, szczyt w zach. Mongolii,
najwyższy w górach Changaj; wys. 4031 m; płaty
wieloletniego śniegu.
OTIATRIA [gr.], med. ? otologia.
OTIS [o

˙
utıs] Elisha Graves, 1811–61, amer. wynalazca

i przemysłowiec; 1853 przedstawił dźwig osobowy
(windę) napędzany silnikiem parowym; 1857 skon-
struował dźwig z zabezpieczeniami (chwytaczami)
przed spadnięciem kabiny w razie zerwania liny noś-
nej; zbudował także m.in. pług parowy.
OTJIWARONGO, m. w pn. Namibii, u zach. pod-
nóża płaskowyżu Waterberg; ośr. adm. regionu
Otjozondjupa; 23,0 tys. mieszk. (2010); ośr. handl.-
-usługowy regionu hodowli bydła; farma krokodyli;
węzeł komunikacyjny.
OTLET [otle

˙
] Paul, 1868–1944, prawnik belg.; współ-

zał. 1895 (z H.M. Lafontaine’em) Międzynar. Inst.
Bibliograf. w Brukseli (od 1938 — FID).
OTŁUSZCZENIE, med. nadmierne gromadzenie się
tkanki tłuszczowej; może być miejscowe lub dotyczyć
całego organizmu; o. serca polega na rozroście tkanki
tłuszczowej leżącej pod nasierdziem.
OTMUCHOWSKIE, JEZIORO, Otmuchowski
Zbiornik Wodny, zbiornik retencyjny na Nysie Kłodz-
kiej (woj. opol.); 1980 ha, poj. całkowita 124,5 mln m3,
zapora ziemna o dł. 6,5 km (najdłuższa w Polsce);
utworzony 1933 gł. w celu zasilania Odry w wodę,
rekreacji, pozyskania energii (elektrownia 4,8 MW).
OTMUCHÓW, m. w woj. opol. (pow. nyski), nad
Nysą Kłodzką, między jez. Otmuchowskim i Nyskim;
5,1 tys. mieszk. (2013); ośr. przem. (spoż., metal.),
wypoczynkowy, sportów wodnych i usługowy regionu
turyst.; najdłuższa w Polsce zapora ziemna (tworząca
Jez. Otmuchowskie), przy której elektrownia wodna;
prawa miejskie od 1347; zamek (XIII, XV, XVI w.) z
pozostałościami obwarowań (XVI w.) i parkiem (XIX
w.), ratusz (XVI, XVII w.), kościół (XVII w.) z barok.
polichromią, pałac (XVIII w.), kamienice (XVII,
XVIII w.).
OTOCJON, Otocyon megalotis, ssak drapieżny z
rodziny ? psowatych; dł. ciała do 58 cm, ogona do
34 cm; ma długie nogi i b. duże uszy, podobny do lisa;
nocny; Afryka.
OTOCZAK, geol. okruch skalny (o śred. powyżej 2
mm) zaokrąglony i wygładzony podczas transportu,
np. przez wody płynące; o. są gł. składnikami żwirów
i zlepieńców.
OTOCZAKOWE KULTURY, archeol. kultury
wczesnych faz paleolitu dolnego; podstawowa forma
narzędzi — najpierwotniejsze rdzeniowe narzędzia
wykonywane najczęściej z otoczaków rzecznych.
OTOCZENIE, mat. dowolny zbiór otwarty zawiera-
jący rozpatrywany punkt przestrzeni topologicznej;
np. o. punktu na prostej liczbowej jest dowolny
przedział otwarty zawierający dany punkt.
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towarzyskiego (dwór) i mody; 1814–15 obrady kon-
gresu wiedeńskiego; od 1918 stol. i od 1921 kraj
związkowy Rep. Austrii; 1938–45 w III Rzeszy; 1945–
55 okupacja 4 mocarstw. Gotycka katedra Św. Szcze-
pana (XIV–XVI w.); liczne kościoły rom., got.
(Augustianów, XIV w.) i barok., m.in. Jezuitów
(uniwersytecki, XVII, XVIII w.), Kapucynów (XVII
w.), Św. Karola Boromeusza (J.B. Fischer von Erlach,
1. poł. XVIII w.); pałace, m.in.: Górny i Dolny
Belweder, Hofburg, Schönbrunn (XVII–XVIII w.);
eklekt. gmachy z XIX w. (m.in. parlament, opera,
teatr, uniwersytet, ratusz, kościół Wotywny, zespół
muzeów) przy słynnej ul. Ring, powstałej po zburzeniu
w 2. poł. XIX w. fortyfikacji; budowle secesyjne, m.in.:
pawilon wystawowy Secesji (1897–98), modernist. i
nowocz. — Hundertwasserhaus (1983–85).
WIEDEŃSKA, KOTLINA, Wiener Becken, zapad-
lisko tektoniczne w pn.-wsch. Austrii, między Alpami i
Karpatami; wys. do 282 m; gł. rz. — Dunaj; region
przem. i roln.; wydobycie gazu ziemnego i ropy naft.;
gł. m. Wiedeń.
WIEDEŃSKA ODSIECZ, wyprawa wojsk Jana III
Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi oblężonemu przez
Turków; 12 IX zwycięstwo wojsk sprzymierzonych
(pol.-austr.-niem.), dowodzonych przez Jana III So-
bieskiego, nad armią tur. wielkiego wezyra Kara
Mustafy; o.w. położyła kres ekspansji tur. zagrażającej
chrześc. Europie.
WIEDEŃSKA PORCELANA, wyroby produkowane
1719–ok. 1865 w manufakturze w Wiedniu, gł. serwisy
stołowe, śniadaniowe, oprawy zegarów, kosze; zdobio-
ne dekoracją malarską.
WIEDEŃSKA SZKOŁA DODEKAFONICZNA,
szkoła wiedeńska, kompozytorzy zgrupowani ok.
1905–1933 wokół A. Schönberga działający w Wied-
niu; m.in.: A. Webern, A. Berg, H. Eisler, H.E.
Apostel, H. Jelinek, R. Leibowitz, J. Koffler; zapo-
czątkowali proces zrywania z harmoniką systemu dur-
moll w wyniku stosowania techniki dodekafonicznej.
WIEDEŃSKI KONGRES 1814–15, zjazd monar-
chów i dyplomatów państw eur. po upadku Napoleona
I w celu uregulowania międzynar. sytuacji polit. i
spraw ustrojowych; gł. rola Rosji, W. Brytanii, Austrii,
Prus oraz Francji; przyjęcie zasad: legitymizmu i
równowagi sił między mocarstwami; w zasadzie
restytuowano stan ustrojowy sprzed rewolucji fr.
1789–99, także stan polit. w Europie, ale z wieloma
odstępstwami, m.in.: utw. Związek Niem., połączono
Holandię i Belgię w Królestwo Niderlandów, część
Saksonii włączono do Prus; w sprawach pol.: zlikwi-
dowano Księstwo Warsz., utw. Królestwo Pol. (w unii
z Rosją) oraz Wolne Miasto Kraków, a W. Księstwo
Pozn. włączono do Prus; k.w. opowiedział się za
tłumieniem ruchów republ. i nar. w Europie.
WIEDEŃSKI KRÓLIK NIEBIESKI, austr. rasa
królików; ciemnostal. z niebieskim odcieniem; masa
ciała ok. 4,5 kg; hodowane na futro i mięso.
WIEDEŃSKI, LAS, Wienerwald, najdalej na pn.
wschód wysunięte fliszowe pasmo Alp, w Austrii; wys.
do 893 m (Schöpfl); lasy bukowo-dębowe; region
turyst.-wypoczynkowy dla mieszkańców Wiednia.
WIEDEŃSKI UKŁAD 1515, traktat między Jagiel-
lonami (Zygmunt I Stary, Władysław II Jagiellończyk)
a Habsburgami (ces. Maksymilian I); zapewniał tym
ostatnim sukcesję w Czechach i na Węgrzech w
zamian za neutralność w stosunkach Polski z Moskwą
i Krzyżakami.
WIEDEŃSKIE ARBITRAŻE, rozstrzygnięcie przez
Niemcy i Włochy roszczeń terytorialnych Węgier
wobec Czechosłowacji i Rumunii; pierwszy arbitraż
(2 XI 1938) przyznał Węgrom pd. część Słowacji i
Rusi Podkarpackiej, drugi (30 VIII 1940) — pn.
Siedmiogród; po II wojnie świat. decyzje obu a.w.
zostały anulowane.
WIEDEŃSKIE TRAKTATY POKOJOWE, mię-
dzynar. traktaty zawarte w Wiedniu; m.in.: 18 XI
1738, zakończył wojnę sukcesyjną pol. 1733–35,
przyznał księstwo Lotaryngii dożywotnio Stanisławowi
Leszczyńskiemu (po jego śmierci — Francji); 14 X
1809, po wojnie fr.-austr. (w dobie wojen napoleoń-
skich), znany jako traktat w ? Schönbrunn; 30 X
1864, zakończył wojnę między Prusami i Austrią a
Danią; król Danii zrzekł się księstw Holsztyna,
Szlezwiku i Lauenburga; 3 X 1866, kończący wojnę
między Austrią a Włochami, które przystąpiły do
wojny austr.-prus.; pokonana przez Prusy Austria,
mimo zwycięstwa nad wojskami wł., zrzekła się
Wenecji na rzecz Włoch.
WIEDZA, w węższym znaczeniu — ogół wiarygod-
nych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością
ich wykorzystania (w. nauk.); w szerokim znaczeniu —
wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym
przypisuje się wartość poznawczą lub(i) praktyczną.
„WIEDZA”, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i
lit., wyd. 1906–10 w Wilnie; pismo PSS-Lewicy; red. T.
Rechniewski; kontynuacja: „Nowe Życie” (1910–11),
„Światło” (1911–12), „Kuźnia” (1913–14).
WIEDZA EGZOTERYCZNA [gr.], naukozn. wiedza
popularna, powszechnie dostępna, przeznaczona do
publ. wykładania; przeciwieństwo wiedzy ezoterycznej.
WIEDZA EZOTERYCZNA [gr.], wiedza tajemna,
przeznaczona tylko dla grona wtajemniczonych, wy-
brańców; przeciwieństwo wiedzy egzoterycznej.
„WIEDZA I ŻYCIE”, miesięcznik popularnonauk.,
wyd. 1926–39 i od 1946 w Warszawie; materiały po-
święcone wszystkim dziedzinom nauki, zwł. naukom
ścisłym, biologii i medycynie; dodatek humanistyczny.
WIEDZA POWSZECHNA, Wydawnictwo „Wie-
dza Powszechna” Sp. z o.o., wydawnictwo utw. 1952
w Warszawie, do 2007 Państwowe Wydawnictwo
„Wiedza Powszechna” w Warszawie; literatura nauk.

i popularnonauk. ze wszystkich dziedzin wiedzy;
tematyczne encyklopedie, leksykony, słowniki, pod-
ręczniki do nauki języków obcych i nauki języka pol.
dla cudzoziemców, słowniki języków obcych, słowniki i
poradniki języka pol.; reprinty.
WIEK, geol. jednostka geochronologiczna dziejów
Ziemi; jest częścią epoki, dzieli się na doby; chrono-
stratygraf. odpowiednikiem w. jest ? piętro.
„WIEK”, dziennik polit.-społ.-lit., wyd. 1873–1906 w
Warszawie, od 1899 pod nazwą „Wiek Ilustrowany”;
1905 zawieszony (zmieniał tytuł); zał. i red. (do 1875)
F.H. Lewestam, następnie K. Zalewski.
WIEK BIOLOGICZNY CZŁOWIEKA, antropol.
stan biol. dojrzałości dziecka w różnych fazach jego
rozwoju; mierniki stopnia zaawansowania w.b.cz.:
wiek zębowy (np. liczba wyrżniętych zębów), wiek
szkieletowy (stopień skostnienia kości); w.b.cz. dzieci
równolatków danej populacji jest zróżnicowany; stan-
dardy wyznaczają normy rozwojowe.
WIEK DORASTANIA, adolescencja, wiek dojrze-
wania, okres rozwoju człowieka stanowiący przejścio-
we stadium między dzieciństwem a dojrzałością biol. i
psychol. (dorosłością); wyróżnia się 3 etapy: preado-
lescencja (10.–12. rok życia), wczesny w.d. (13.–16. rok
życia), późny w.d. (17.–20. rok życia).
WIEK RĘBNOŚCI, leśn. przeciętny, docelowy wiek
drzewostanów, w którym mogą być wyrąbane w danym
obrębie leśnym; drzewostany w w.r. osiągają rozmiary
odpowiadające potrzebom gosp.; dla sosny i świerka
wynosi ok. 100 lat.
WIELAND [wi

˙
:lant] Christoph Martin, 1733–1813,

pisarz niem.; przedstawiciel oświecenia; prof. uniw. w
Erfurcie; popularyzator twórczości W. Szekspira w
Niemczech; powieść dydakt.-rozwojowa Agaton, ro-
kok. liryka, poematy epickie (Oberon); przekłady.
WIELAND [wi

˙
:lant] Heinrich Otto, 1877–1957, che-

mik niem.; prof. m.in. politechn. i uniw. w Mona-
chium; czł. Tow. Król. w Londynie; badania struktury
kwasów żółciowych, procesów oddychania komórko-
wego, budowy hormonów, alkaloidów, glikozydów;
1927 Nagroda Nobla.
WIELBARSKA KULTURA, dawniej kultura goc-
ko-gepidzka, archeol. kultura okresu wpływów rzym. i
wczesnego okresu wędrówek ludów; nazwa od cmen-
tarzyska w Malborku-Wielbarku; pocz. (do schyłku
II w. n.e.) Pomorze Gdańskie i Środk., pn. Wielko-
polska i ziemia chełmińska, potem przesuwanie się
osadnictwa na pd. wschód (m.in. zach. Mazowsze,
Wołyń); ukształtowanie się k.w. i jej przemieszczenia
łączy się ze znaną ze staroż. źródeł pisanych migracją
Gotów i Gepidów z terenów Skandynawii nad M.
Czarne i w rejon środk. Dunaju.

WIELBŁĄD DWUGARBNY, baktrian, Camelus
bactrianus, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała do 3 m, ogona ok. 50 cm, wys. w
kłębie 1,8–2,2 m, masa ciała 450–700 kg; udomowiony
w środk. Azji, hodowany od Krymu i Azji Mn. po
Pakistan i Chiny; wykorzystywany do transportu
towarów i ludzi, dostarcza mleka, mięsa, wełny i skór.
WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, dromader, Camelus
dromedarius, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała 220–340 cm, ogona 55–75 cm, wys. w
kłębie 180–220 cm, masa ciała 450–670 kg; wielbłąda
dwugarbnego różni się nieco większym wzrostem, dłuż-
szymi nogami, 1 garbem na grzbiecie i mniej obfitym
owłosieniem; udomowiony w pd. części Płw. Arabskie-
go; użytkowany m.in. na Saharze jako wierzchowiec,
zwierzę juczne, źródło mleka, mięsa, wełny i skóry.

WIELBŁĄDKI, Raphidioptera, rząd leśnych owa-
dów, dł. 1–2 cm, o wydłużonym i wzniesionym
przedtułowiu; w. mają 2 pary dużych błoniastych
skrzydeł; prowadzą drapieżny styl życia; pożyteczne.
WIELBŁĄDOWATE, Camelidae, rodzina ssaków z
rzędu ? parzystokopytnych; 6 gat.; kończyny 2-
-palczaste (rozwinięte palce III i IV), zakończone
pazurowatymi raciczkami; warga górna rozdwojona;
roślinożerne, żołądek 3-komorowy; do w. należą:
alpaka, baktrian (wielbłąd dwugarbny), dromader
(wielbłąd jednogarbny), gwanako, lama, wigoń.

WIELCY KOMNENOWIE, dynastia bizant. cesarzy
Trapezuntu, panująca 1204–1461; wywodzili się od
wnuka cesarza bizant. Andronika I Komnena.
WIELCY MOGOŁOWIE, hist. ? Mogołów Wiel-
kich dynastia.
WIELECI, Lutycy, Lucice, grupa plemion zachod-
niosłow. osiadłych w średniowieczu nad Hawelą i
Pianą; gł. plemiona: Chyżanie, Czrezpienianie, Do-
łężanie i Redarowie (utworzyli Związek ? Wielecki),
Sprewianie, Stodoranie; ulegli germanizacji.
WIELECKI ZWIĄZEK, Związek Lucicki, śred-
niow. związek 4 plemion zachodniosłow.: Chyżan,
Czrezpienian, Dołężan i Redarów; władza wiecu i
kapłanów; walczył z Sasami, po wojnie wewn. między
plemionami 1057–60 stracił znaczenie, jego ziemie
XI–XII w. przeszły pod władzę książąt Pomorza Zach.
i Obodrzyców.
WIELEŃ, m. w woj. wielkopol. (pow. czarnkowsko-
trzcianecki), nad Notecią; 6,0 tys. mieszk. (2013); ośr.
usługowy z różnorodnym drobnym przemysłem, m.in.
drzewnym; prawa miejskie przed 1458; kościół para-
fialny Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP
(XVII w.), kościół poewang. konstrukcji szkieletowej
(XVIII w.).
WIELEŻYŃSKI Marian, 1879–1945, inżynier che-
mik; pionier przemysłu gazowniczego w Polsce;
współzał. (1912) spółki Gaz Ziemny (od 1920 Gazo-
lina), projektant i kier. budowy gazociągów (np.
Daszawa–Lwów) do przesyłania gazu ziemnego; arty-
kuły na temat badań ropy naft. i gazownictwa.
WIELGUS Stanisław, ur. 1939, biskup, filozof; prof.
KUL (1989–98 rektor); 1999–2006 biskup płocki; XII
2006 mianowany arcybiskupem metropolitą warsz.,
I 2007 zrezygnował z urzędu po ujawnieniu współ-
pracy ze służbą bezpieczeństwa; znawca filozofii
średniow. (Zachodnia i polska nauka średniowieczna
— encyklopedycznie).
WIELHORSKI Józef, hrabia (od 1787), 1759–1817,
generał; uczestnik wojny pol.-ros. 1792 i powstania
kościuszkowskiego 1794, później w Legionach pol. we
Włoszech; w Księstwie Warsz. 1811–12 zca min.
wojny; w Królestwie Pol. 1815–16 min. wojny.
WIELHORSKI Michał, hrabia (od 1787), ok. 1730–
1794, oboźny kor. 1758–62, kuchmistrz w. litew. 1763–
74; przeciwnik Familii, obrońca dawnego ustroju
Rzeczypospolitej, poseł Generalności konfederacji
barskiej w Paryżu; prace hist.-polityczne.
WIELICHOWO, m. w woj. wielkopol. (pow. gro-
dziski); 1,8 tys. mieszk. (2013); ośr. usługowy dla
rolnictwa (uprawa pieczarek); różnorodna drobna
wytwórczość; prawa miejskie od 1429–30. W pobliżu
W. złoże gazu ziemnego.
WIELICKI Krzysztof, ur. 1950, alpinista; wspinaczki
m.in. w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum; 17 II
1980 pierwsze zimowe wejście (z L. Cichym) na
Mount Everest; drugi Polak (po J. Kukuczce), który
zdobył wszystkie (14) szczyty o wys. powyżej 8000 m.
WIELICKIE, POGÓRZE, wsch. część Pogórza
Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i
Raby; równoleżnikowe szerokie garby (maks. wys.
ponad 550 m), rozcięte dolinami licznych dopływów
Wisły; gęste zaludnienie; region roln.; gł. m.: Skawina,
Wieliczka.
WIELICZKA, m. powiat. w woj. małopol., w aglo-
meracji Krakowa; 21,3 tys. mieszk. (2013); kopalnia
soli kam. (od XIII w.), 1992 po katastrofalnym
wycieku wód do wyrobisk kopalni zaniechano wydo-
bycia; różnorodny przemysł; miejscowość uzdrowisko-
wa (m.in. sanatorium pod ziemią); turystyka; eksploa-
tacja solanek od X–XI w. (później metodą odparowa-
nia solanki); część kopalni stanowi obiekt muzealno-
-turyst. z wykonanymi przez górników rzeźbami, kapli-
cami (najstarsza z XVII w.) i Muzeum Żup Krak.;
drewn. kościół (1581); prawa miejskie od 1290; od
XIV w. jedno z gł. miast górn. i ośr. handlu solą w
Polsce.
WIELIMIE, jez. na Równinie Charzykowskiej (woj.
zachodniopomor.), na wys. 133 m; 1865 ha (w tym
wyspy 111 ha); maks. głęb. 5,5 m; płycizny i szuwary;
brzegi niskie; przepływa Gwda; połączone strugą Nie-
zdobna z jez. Trzesiecko; gł. ośr. turyst. — Szczecinek.
WIELISZEW, w. gminna w woj. mazow. (pow.
legionowski), w pobliżu Jez. Zegrzyńskiego i początku
Wodociągu Pn.; duża wieś (ok. 3,5 tys. mieszk.);
uprawa warzyw, kwiatów, drzew i krzewów owoco-
wych, cegielnia; ośr. usługowy dla pobliskich letnisk.
WIELKA ARMIA, fr. Grande Armée, armia fr.,
zreorganizowana 1803 przez Napoleona Bonapartego;
1811 — ok. 820 tys. żołnierzy (z czego 272 tys. z
państw sprzymierzonych); rozbita 1812 w czasie

kampanii ros. i odwrotu spod Moskwy; szef sztabu
L.A. Berthier (1805–14).
WIELKA BAHAMA, Grand Bahama Island, wyspa
na O. Atlantyckim, w pn. części archip. Bahamy, w
państwie Bahamy; 1,4 tys. km2, 51 tys. mieszk. (2010);
nizinna, wys. do 12 m; rybołówstwo; turystyka; gł.
miejscowość Freeport.
WIELKA BIAŁA ANGIELSKA ŚWINIA, jorkszy-
ry, ang. rasa mięsnych świń; biało ubarwione, ostro-
uche; masa ciała do 400 kg; zasięg międzynar.;
wykorzystywana do krzyżowania z innymi rasami.
WIELKA BIAŁA POLSKA ŚWINIA, rasa mięsnych
świń; efekt krzyżowania wielkiej białej ang., średniej
białej ang. i niem. szlachetnej świni; biało ubarwiona,
ostroucha; masa ciała nawet ponad 350 kg.

WIELKA BRYTANIA, państwo wyspiarskie w pn.-
-zach. Europie, na W. Brytyjskich, na O. Atlantyckim i
M. Północnym. Nazwa pełna polska: Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Nazwy oryginalne: ang. United Kingdom, ang. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Strona WWW: www.royal.gov.uk, www.gov.uk. Po-
wierzchnia: 243,1 tys. km2. Ludność: 64,2 mln miesz-
kańców (2013). Struktura narodowa: Anglicy 77%;
Szkoci 9%; Walijczycy 5%; Irlandczycy 3%; Murzyni
2%; Indusi 2%; Pakistańczycy 1%; inni 1%. Struktura
wyznaniowa: anglikanie 30%; katolicy 12%; chrześ-
cijanie (inne odłamy) 27%; muzułmanie 3%; hindusi
1%; sikhowie 1%; wyznawcy judaizmu 1%; inni 9%;
bezwyznaniowcy 16%. Stolica: Londyn. Ustrój: mo-
narchia konstytucyjna. Podział administracyjny: 4
kraje historyczne (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia
Północna). Język urzędowy: angielski. Jednostka
monetarna: funt szterling (GDB). Warunki natural-
ne. W skład W.B. wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia,
Irlandia Pn. oraz dependencje Korony bryt. i terytoria
zamorskie. Największa wyspa — W. Brytania silnie
rozczłonkowana; pn. wybrzeża fiordowe, pd. klifowe i
riasowe; w pn. części G. Kaledońskie i Grampiany,
rozdzielone rowem tektonicznym Glen More; w
środk. — Wyż. Południowoszkocka i G. Pennińskie,
na pd. zachodzie G. Kambryjskie, na pd. wschodzie
nizinny Basen Londyński; klimat umiark. ciepły
wybitnie mor., wpływ ciepłego Prądu Zatokowego; b.
gęsta sieć rzeczna, wiele jezior (polodowcowe, tekto-
niczno-polodowcowe), mszary; lasy bukowe, bukowo-
-grabowe, jesionowo-dębowe, brzozowo-dębowe,
wrzosowiska. Najwyższy punkt: Ben Nevis (1343 m
n.p.m.) w Grampianach. Najniższy punkt: bagna
Fenland (4 m p.p.m.). Rzeki: Tamiza, Severn, Trent,
Ouse. Jeziora: Lough Neagh, Loch Lomond, Loch
Monar. Gospodarka. Jeden z najsilniej gosp. roz-
winiętych krajów świata; obok USA największy eks-
porter kapitału; wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego
(w szelfie M. Północnego), węgla kam.; gł. gałęzie
przemysłu: elektron., precyzyjny, lotn.-rakietowy,
zbrojeniowy, samoch., chem. (w tym farm.), rafineryj-
ny, maszyn., spoż. (whisky, gł. szkocka), hutnictwo i
przemysł lekki; hodowla gł. bydła (11 mln) i owiec;
uprawy: zboża (pszenica, jęczmień, owies), buraki
cukrowe, ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe; rybo-
łówstwo; turystyka (ponad 25 mln osób rocznie); gęsta
sieć kol. i drogowa; gł. porty: Londyn, Grimsby–
Immingham, Liverpool; połączenia z kontynentem
tunelem kol. (od 1994) i promowe. Dynamika wzrostu
gospodarczego: 1,7% (2013). PKB na 1 mieszk. wg
parytetu siły nabywczej: 36,2 tys. dol. USA (2013).
Historia. Zasiedlona przez Celtów; I w.–ok. 410
panowanie rzym. (prócz obszaru Szkocji); V–VI w.
podbój ob. ziem ang. przez Anglosasów (heptarchia),
ich chrystianizacja od 597; od 793 najazdy wikingów;
X w. zjednoczenie Anglii przez królów Wessexu; 1066
podbój przez Normanów (Wilhelm I Zdobywca);
wojny ang.-fr., m.in. za dyn. Plantagenetów (1154–
1485) — stuletnia 1337–1453; XI–XIII w. podbój
Walii i od XII w. Irlandii; XIII w. powstanie
parlamentu; 1485–1603 dyn. Tudorów; anglikanizm;
od 1603 dyn. Stuartów i unia ze Szkocją, 1642–48
wojna domowa, 1649–60 republika; XVI–XVII w.
pocz. potęgi mor. i polityki kolonialnej; w wyniku
rewolucji 1688–89 monarchia konst.; 1707 zjednocze-
nie Anglii i Szkocji w Królestwo W.B.; od 1714 dyn.
hanowerska, pocz. rządów gabinetowych (wigowie,
torysi); 1783 strata 13 kolonii amer. (USA); 1793–
1815 udział w koalicjach antyfr.; od ok. 1770 rewolucja
przem., 1. gosp. potęga świata do lat 70. XIX w.;
ekspansja kolonialna (największe imperium świat.);
XIX w. rywalizacja Partii Konserwatywnej z Partią
Liberalną, a od lat 20. XX w. z Partią Pracy; od 1901
dyn. Koburgów (od 1917 pod nazwą Windsor); w
I wojnie świat. czł. ententy, w II — koalicji antyhitl.
(rząd W. Churchilla); 1945–51 reformy gosp. i so-
cjalne Partii Pracy; od 1949 czł. NATO, 1960–72
EFTA, od 1973 EWG; rozpad imperium kolonial-
nego; konflikt w Irlandii Pn.; w latach 70. silny kryzys
gosp. i społ.; 1979–97 rządy konserwatystów (M.
Thatcher, J. Major), liberalne reformy gosp., poprawa
sytuacji ekon.; od 1993 czł. UE; 1997–2010 rządy Partii
Pracy (A. Blair, G. Brown); 1998 zawarto północnoirl.

Wielbłąd dwugarbny

Wielbłąd jednogarbny

Wieliczka, Komora Janowice z figurami księżnej Kingi
i rycerza w kopalni soli

Herb i flaga
Wielkiej Brytanii
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DYSLOKACJA [łac.], fiz. rodzaj defektu struktury
krystal.; polega na przesunięciu jednych płaszczyzn
sieciowych względem innych przy zachowaniu spój-
ności sieci.
DYSMORFIA [gr.], med. nieprawidłowa budowa
ciała; m.in. powstałe wskutek pierwotnego defektu
rozwoju zarodka (malformacje), wskutek działania sił
mech. na normalne tkanki (deformacje).
DYSMUTACJA [łac.], chem. ? dysproporcjonowa-
nie.
DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ang. Super-
oxide Dismutase (SOD), enzym neutralizujący anio-
norodnik ponadtlenkowy (O2)��; katalizuje prze-
kształcenie 2 cząsteczek (O2)�� do nadtlenku wodoru
(H2O2 rozkładanego przez katalazę) i tlenu (O2);
obecna we wszystkich organizmach tlenowych.
DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, rozpad
cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) na jony
zachodzący w wyniku ich oddziaływania z cząsteczkami
rozpuszczalnika (np. wody); elektrolity mocne nieza-
leżnie od stężenia ulegają całkowitej d.e., a elektrolity
słabe dysocjują częściowo, przy czym liczba cząsteczek
zdysocjowanych wzrasta wraz z rozcieńczeniem roz-
tworu.
DYSOCJACJA FOTOCHEMICZNA, chem. ?
fotoliza.
DYSOCJACJA TERMICZNA, rozpad cząsteczek
związków chem. na cząstki (mniejsze cząsteczki,
atomy, rodniki) zachodzący w podwyższonej temp.;
w przemyśle ważny jest rozkład termiczny alkanów
zawartych w ropie naft. (? kraking).
DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ STAŁA,
stosunek iloczynu stężeń jonów powstających podczas
dysocjacji elektrolitycznej do stężenia cząsteczek
niezdysocjowanych, pozostających w równowadze
chem. z jonami; stała w danej temp.; opisuje dysocja-
cję elektrolitów słabych.
DYSOCJACYJNE OBJAWY, med. grupa psycho-
gennych zaburzeń psych., będących poza świadomą
kontrolą chorego; pozostawiają niepamięć; są to za-
burzenia przytomności, zamroczenie, amnezja, osłu-
pienie.
DYSONANS [łac.], lit. rym niedokładny, w którym
współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej, ak-
centowanej samogłoski wersu.
DYSONANS [łac.], muz. współbrzmienie 2 lub więcej
dźwięków (d. harmoniczny) lub następstwo 2 dźwię-
ków (d. melodyczny), sprawiające wrażenie niezgod-
ności; przeciwieństwo konsonansu.
DYSONANS POZNAWCZY, psychol. stan wywołany
równoczesnym występowaniem w świadomości jednost-
ki sprzecznych treści poznawczych; powoduje przykre
napięcie emocjonalne, które skłania do czynności
mających na celu usunięcie powstałej niezgodności.
DYSOPERACJA [łac.], przeciwdziałanie, ekol. typ
związku międzygatunkowego (koakcji), w którym
partnerzy ponoszą straty w wyniku eliminowania
osobników lub ograniczania ich możliwości życiowych;
występuje gł. pomiędzy gat. o zbliżonych wymaga-
niach ekol. w wyniku konkurencji o pokarm, miejsca
gniazdowania i in.
DYSPALATALIZACJA [łac.], zatrata miękkości
spółgłosek, np. gwarowe łamę, zamiast łamię; także
zmiana przedniej artykulacji samogłoski na tylną, np.
w przegłosie: kwiat, z dawnego kwiet.
DYSPAREUNIA [gr.], med. zaburzenie polegające
na niezdolności do osiągania ? orgazmu i satysfakcji
seksualnej podczas stosunku płciowego ze stałym
partnerem; najczęstszą przyczyną d. jest nieakcepto-
wany seksualnie partner.
DYSPENSA [łac.], w Kościele katol. zwolnienie
wiernego (przez papieża, biskupa ordynariusza, prze-
łożonego zakonnego, proboszcza) od obowiązujących
przepisów prawa kościelnego.
DYSPEPSJA [łac. 5 gr.], med. ? niestrawność.
DYSPERGATORY [łac.], substancje ułatwiające
rozdrabnianie cząstek stałych do rozmiarów koloidal-
nych w celu wytworzenia układów ? dyspersyjnych
oraz zapobiegające łączeniu się cząstek koloidowych w
większe skupiska.
DYSPERSJA [łac.], statyst. miara zróżnicowania
elementów populacji statystycznej, ? odchylenie
standardowe.
DYSPERSJA FAL, zależność prędkości fazowej fal
harmonicznych od ich częst. (długości fali).
DYSPERSJA ORGANIZMÓW, rozprzestrzenia-
nie się, ekol. przemieszczanie się osobników doro-
słych, form młodocianych, nasion lub przetrwalników
w stosunku do obszaru zajętego przez populację.

DYSPERSJA ŚWIATŁA, rozszczepienie światła,
rozkład widmowy światła złożonego (np. białego) na
jednobarwne składowe w wyniku dyfrakcji, interferen-
cji lub załamania.
DYSPERSYJNY UKŁAD, układ rozproszony,
układ niejednorodny fizycznie, składający się z fazy
ciągłej, zw. fazą rozpraszającą lub dyspersyjną (np.
gaz, ciecz), i fazy rozproszonej, zw. też zdyspergowaną
(np. b. drobnych cząstek ciała stałego lub maleńkich
kropelek cieczy zawieszonych w ośr. ciągłym); do u.d.
należą m.in.: dym, mgła, układy koloidowe (np. mleko,
kleje, farby).
DYSPLAZJA [gr.], med. zaburzenie morfogenezy
wywołane nieprawidłową strukturą lub czynnością
komórek jednej tkanki, co powoduje nieprawidłową
jej organizację i różnicowanie.
DYSPOZYCJA MOCY, jednostka organiz. elektro-
energetyki koordynująca pracę części lub całego
systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę
połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów; w
Polsce — Krajowa Dyspozycja Mocy.
DYSPROPORCJONOWANIE, autoredoksyda-
cja, dysmutacja, reakcja chem. polegająca na jedno-
czesnym utlenianiu jednych cząsteczek (lub jonów) i
redukcji innych cząsteczek (jonów) tego samego
związku chem.; np. 2Cu+ = Cu2+ + Cu0 — jeden
jon miedzi(I) oddaje elektron, przechodząc na wyższy
stopień utlenienia (Cu+ – e = Cu2+), a drugi pobiera
elektron, zmniejszając stopień utlenienia i przecho-
dząc w obojętny atom miedzi (Cu+ + e = Cu0).
DYSPROZ [gr.], Dy, dysprosium, pierwiastek chem. o
liczbie atom. 66, względnej masie atom. 162,50, metal;
miękki; gęst. 8,55 g/cm3, temp. topn. 1412oC, temp.
wrz. 2562oC; aktywny chemicznie; stosowany m.in. w
technice jądr. (absorbuje neutrony), jako dodatek
stopowy; odkryty 1886 (P. Lecoq de Boisbaudran).
DYSSOMNIE [gr.], med. ilościowe lub jakościowe
zaburzenia snu; skracanie się lub wydłużanie czasu
snu, zaburzenia rytmu snu i czuwania; występują w
wielu chorobach psych., niektórych somatycznych,
rzadziej samodzielnie.
DYSTANS OSOBNICZY, biol. najmniejszy odstęp
tolerowany między 2 osobnikami tego samego gat.
zwierząt; przekroczenie d.o. wyzwala zachowanie
antagonistyczne, np. przy dystansie kryt. — wywołuje
agresję.
DYSTANS SPOŁECZNY, poczucie obcości w sto-
sunku do jednostek i (lub) grup społ. różniących się
miejscem w strukturze społ., religią, stylem życia,
wykształceniem itp.
DYSTANSE BIOLOGICZNE, oparte na dyspozy-
cjach dziedzicznych i specyficzne dla danego gat. od-
ległości między osobnikami jednego lub różnych gat.
zwierząt, określające rodzaj zachowań społ.; np. dys-
tans osobniczy, dystans kryt. zw. dystansem bezwzględ-
nej obrony, (przekroczenie wyzwala agresję), dystans
ucieczki (po przekroczeniu jego osobnik ucieka).
DYSTEN [gr.], cyjanit, minerał, odmiana polimor-
ficzna krzemianu glinu Al2[O|SiO4]; krystalizuje w
układzie trójskośnym; niebieski w różnych odcieniach,
rzadziej zielonawy, żółtawy lub bezbarwny, o szklistym
połysku; typowy minerał skał metamorficznych; sto-
sowany gł. do wyrobu materiałów ogniotrwałych i
kwasoodpornych, niekiedy w jubilerstwie.
DYSTONIA [gr.], med. zaburzenie ruchowe polega-
jące na nadmiernym, przedłużonym skurczu niektó-
rych mięśni, prowadzącym do nienaturalnego, przy-
musowego ustawienia głowy, tułowia lub kończyn.
DYSTORSJA [łac.], fiz. wada układu opt. przejawia-
jąca się niejednakowym powiększeniem (zmniejsze-
niem) różnych części obrazu.
DYSTROFIA [gr.], med. zaburzenie rozwojowe lub w
odżywianiu tkanki, narządu, układu, całego organiz-
mu; prowadzi do zmian zanikowych, zwyrodnienio-
wych lub przerostowych; d. niemowląt, głodowa,
mięśniowa.
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, przewlekła, uwarun-
kowana genetycznie zwyrodnieniowa choroba mięśni
(też serca); postępujące osłabienie i zanik mięśni, w
przypadku mięśni obręczy miednicznej i kończyn
trudności w chodzeniu, przykurcze; różne postacie
kliniczne.
DYSTROFIZM [gr.], humitrofizm, ekol. stan biol.
jeziora; duża zawartość związków humusowych, za-
kwaszenie wody, często niedobór tlenu i substancji
pokarmowych; uboga jakościowo fauna i flora; pro-
wadzi do zarastania jezior i powstawania torfowisk.
DYSTRYBUANTA [łac.], mat. funkcja F(x), okreś-
lona dla danej zmiennej losowej X, przyporządkowu-

jąca dowolnej liczbie rzeczywistej x prawdopodobień-
stwo P(X 4 x); d. w pełni charakteryzuje rozkład
prawdopodobieństwa zmiennej losowej X.
DYSTRYBUCJA [łac.], mat. uogólnienie pojęcia
funkcji eliminujące niemożność różniczkowania (roz-
szerzające możliwość różniczkowania na wszystkie
funkcje).
DYSTRYKT [łac.], niewielki obszar kraju wyznacza-
jący terytorialny zakres działania organu państw. lub
samorządowego; d. są zwykle tworzone w celach
sądowniczych, wykonywania administracji państw.
(np. w Polsce w okresie zaborów i okupacji niem.);
w niektórych państwach federalnych (np. USA,
Australia) nazwa terytorium należącego do federacji,
a nie do jednego z jej członów (stanów).
DYSTRYKT FEDERALNY CARACAS, Distrito
Federal de Caracas, jednostka adm. w pn. Wene-
zueli; pow. 433 km2, 2 mln mieszk. (2010); ośr. adm.
Caracas; zurbanizowany i gęsto zaludniony; rozwinięty
przemysł, m.in. spoż., włók., samoch., metalowy.
DYSTRYKT FEDERALNY MEKSYK, Distrito
Federal de México, jednostka adm. w środk. Meksy-
ku; ośr. adm. Meksyk; pow. 1,5 tys. km2; 8,6 mln
mieszk. (2010); obejmuje stolicę kraju i strefę pod-
miejską; obszar silnie zurbanizowany.
DYSTYCH [gr.], strofa dwuwierszowa; w poezji klas.
często o różnej strukturze wersów, np. d. elegijny
składający się z heksametru i pentametru.
DYSTYMIA [gr.], med. przewlekłe zaburzenie psych.,
nienasilone stany obniżonego nastroju i aktywności;
typowa w przebiegu padaczki.
DYSTYNKTYWNA CECHA, językozn. cecha odróż-
niająca głoski, częściej fonemy określonego języka; np.
nosowość, dźwięczność, akcent, iloczas.
DYSYDENCI [łac.], w państwach totalitarnych osoby
otwarcie wyrażające swój sprzeciw wobec działalności
władz i rzeczywistości politycznej.
DYSYMILACJA [łac.], językozn. zjawisko fonetyczne
polegające na wytworzeniu różnic (albo na powięk-
szeniu istniejących) między głoskami występującymi
wewnątrz wyrazu; np. gwarowe letki zamiast lekki.
DYSYMULACJA [łac.], świadome zatajenie przez
chorego objawów choroby lub kalectwa.
DYSYPACJA ENERGII, fiz.? rozpraszanie energii.
DYSYPATYWNY UKŁAD, układ fiz., w którym
energia uporządkowanego procesu zmniejsza się,
przechodząc w energię procesu nieuporządkowanego;
np. w mechanicznym u.d. całkowita energia mech.
(suma energii kinetycznej i potencjalnej) stale maleje,
przechodząc w inne postacie energii (np. w ciepło).
DYSZA [niem.], krótki kanał o zmieniającym się w
sposób ciągły przekroju, służący do zwiększenia
prędkości (a zatem i energii kinet.) płynu kosztem
spadku jego ciśn.; poddźwiękowa (zbieżna), nad-
dźwiękowa (zbieżno-rozbieżna) — d. Lavala; stoso-
wane m.in. w maszynach przepływowych, silnikach
odrzutowych, palnikach.
DYSZA POMIAROWA, metrol. ? zwężka pomia-
rowa.
DYSZKANT, dyskant [łac.], muz. górny głos w
utworach muz. (do końca XVI w.), także głos
chłopięcy o skali sopranu.
DYTYRAMB [gr.], w liryce starogr. hymn pochwalny
ku czci Dionizosa; utrzymany w patetycznym stylu, ze
skłonnością do hiperboli.
DYWAN, pers.-arab. dı̄wān, w krajach muzułm.
pierwotnie rejestr, później centr. urząd finans. i urzędy
administracji centr.; w osmańskiej Turcji — rada suł-
tańska; w Indiach Mogołów — min. finansów, w okre-
sie panowania bryt. — premier niezależnych państw.
DYWAN, pers.-arab. dı̄vān, lit. w literaturze muzułm.
Wschodu (arab., tur., pers.) zbiór lir. utworów jednego
poety; obejmuje kasydy, gazele, rubajjaty i in. wiersze.
DYWAN [tur. 5 pers.], włók. tkanina dekor. gładka
albo z? okrywą włókienną (d. wiązane, np. kobierce);
wełn. lub z włókien chem.; d. gładkie mogą być
wątkowe (z okrywą lub wyplatane — kilimy, sumaki,
gobeliny) oraz osnowowe (np. pluszowe, igłowe).
DYWANOKSZTAŁTNE, Orectolobiformes, rząd ?
rekinów; ciepłe wody oceanów; ponad 30 gat.; zwykle
średniej wielkości, wyjątek — rekin wielorybi, dł. do
18 m.
DYWERGENCJA [łac.], biol. proces rozszczepienia
linii ewolucyjnej, gdy w miejsce jednego gat. macierzys-
tego powstają dwa (lub więcej) gat. potomne (można
też mówić o d. poszczególnych cech czy organów).
DYWERGENCJA [łac.], rozbieżność, mat. skalar
określony w dowolnym punkcie pola wektorowego
~aa: div ~aa = qax/qx + qay/qy + qaz/qz, gdzie ax, ay, az —
składowe wektora.
DYWERSJA [łac.], w czasie wojny działanie z ukrycia
na terytorium nieprzyjaciela, mające na celu dezorga-
nizację systemu dowodzenia, podważenie siły i ob-
ronności atakowanego.
DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI, ekon. różni-
cowanie asortymentu produkcji przez przedsiębior-
stwa; strategia zmniejszania ryzyka prowadzenia dzia-
łalności gosp. oraz unikanie odpowiedzialności za
posiadanie dominującej i monopolistycznej pozycji
na rynku.
DYWETYNA [fr.], tkanina imitująca skórę zamszową
lub aksamit; prawa strona pokryta gęstym meszkiem,
osnowa zwykle bawełn., splot atłasowy wątkowy
(satynowy) lub skośny.
DYWIDENDA [łac.], dochód otrzymywany przez
akcjonariuszy z tytułu posiadania przez nich akcji.
DYWIZJA [fr. 5 łac.], związek taktyczny, złożony z
kilku pułków lub brygad (5–15 tys. żołnierzy), zwykle
w składzie korpusu lub armii; w Polsce od poł. XVII w.
DYWIZJA RUMSZY, 5. Syberyjska Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od I 1919

między Wołgą a Uralem i na Syberii; walki z Armią
Czerwoną; dca płk K. Rumsza; 1920 wcielona do WP
(Bryg. Syberyjska).
DYWIZJA SS GALICJA, niem. SS Schützen-
-Division Galizien, ukr. SS Striłećka Dywizija
Hałyczyna, w czasie II wojny świat. ukr. formacja
do walki na froncie wsch.; utw. IV 1943 przez Ukr.
Komitet Centr. w Krakowie; liczyła 16 tys. ludzi; dca
gen. F. Freytag; rozbita VII 1944 pod Brodami;
odtwarzana na Śląsku, od III 1945 pod zwierzchnością
Ukr. Komitetu Nar. (uznany przez Niemców) jako
1. Dyw. Ukr. Armii Nar. (gen. P. Szandruk); użyta do
walki w Styrii (Graz), poddała się Brytyjczykom.
DYWIZJA SS GALICJA, niem. 14. SS Schützen-
Division Galizien, jedna z 17 dyw. Waffen-SS (?
SS) zwerbowanych spośród ludności nieniem. podczas
II wojny światowej.
DYWIZJA STRZELCÓW POLSKICH, pol. for-
macja wojsk., utw. IV 1917 na Ukrainie; VII 1917 na
froncie galic.; dca gen. T. Bylewski; IX 1917 weszła w
skład I Korpusu Pol. w Rosji.
DYWIZJA ŻELIGOWSKIEGO, 4. Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od X
1918 na Kubaniu; walki z Armią Czerwoną i oddzia-
łami ukr. S. Petlury; dca gen. L. Żeligowski; 1919
wcielona do WP (10. dyw. piechoty).
DYWIZJON [łac.], pododdział, gł. w artylerii (2–6
baterii), w lotnictwie (2–3 eskadry), w marynarce
wojennej (3–5 okrętów), zwykle w składzie pułku lub
brygady.
DYWIZJONIZM [fr.5 łac.], szt. plast. podział plamy
barwnej przez rozbicie jej na małe punkty, które przy
patrzeniu na obraz z pewnej odległości dają wrażenie
jednolitej plamy; metoda twórcza impresjonistów i
neoimpresjonistów.
DYWIZJONY LOTNICTWA POLSKIEGO W
WIELKIEJ BRYTANII, podstawowe jednostki Pol.
Sił Powietrznych, formowane od VII 1940, w okresie
zagrożenia W. Brytanii niem. inwazją; udział w bitwie
o W. Brytanię, nalotach na Niemcy, transportach
broni do kraju.
DYZARTRIA [łac. 5 gr.], med. zaburzenie artykula-
cji mowy; skutek osłabienia mięśni języka, podniebie-
nia i gardła, niektórych schorzeń ośrodkowego układu
nerwowego.
DYZAŻIO, disaggio, ekon. wyrażony procentowo
lub kwotowo spadek kursu papieru wartościowego
poniżej jego wartości nominalnej, albo kursu walut
i dewiz poniżej ich rynkowego lub średniego kursu.
DYZENTERIA [łac. 5 gr.], med. ? czerwonka
bakteryjna.
DYZENTERIA OWIEC, zakaźna, zaraźliwa tylko w
obrębie stada, choroba nowo narodzonych jagniąt,
wywoływana przez bakterię Clostridium perfringes;
objawy: brak apetytu, biegunka, gorączka, zwierzę
stoi z wygiętym grzbietem; także bezobjawowe zejścia
śmiertelne.
DYZENTERIA ŚWIŃ, zakaźna, zaraźliwa choroba
świń, gł. w wieku 10–16 tygodni, wywoływana przez
krętka Serpulina; objawy: utrata apetytu, biegunka.
DYZUNICI [łac.], pol. prawosławni, którzy nie uznali
? unii brzeskiej 1596 (gł. na Białorusi i Ukrainie);
także Ormianie mieszkający w Polsce, którzy nie
przystąpili do unii z 1667.
DYŻEWSKI Marek, ur. 1946, teoretyk muzyki,
historyk sztuki, publicysta muz.; inicjator Dni Muzyki
Starych Mistrzów we Wrocławiu; tamże rektor Akad.
Muz.; audycje radiowe, spektakle audiowizualne.
DZAOUDZI, m. we wsch. części Majotty, fr. po-
siadłości w archip. Komorów, na O. Indyjskim, na
wyspie Dzaoudzi, połączonej groblą z wyspą Pamanzi;
15,3 tys. mieszk. (2007); port handl. (wywóz olejków
eterycznych, kopry, wanilii), rybacki i jachtowy; port
lotniczy.
DZAWCHAN, Dzawchan-gol, rz. w zach. Mongolii;
dł. 800 km, dorzecze 71,2 tys. km2; źródła w g.
Changaj, uchodzi do jez. Chjargas-nuur; wykorzysty-
wana do nawodnień.
DZBANECZNIK, Nepenthes, owadożerny, pnący się
półkrzew, jedyny rodzaj w rodzinie dzbanecznikowa-
tych (Nepenthaceae) z ok. 70 gat.; organy pułapkowe
— dzbankowate twory z wieczkiem, napełnione
płynem trawiennym; lasy równik. od Filipin po
Australię.
DZBANÓW, RÓWNINA ? Tran Ninh.
DZEDZU, Cheju,m. w Korei Pd., na wyspie Dzedzu-
do; ośr. adm. prow. Dzedzu; 401 tys. mieszk. (2010);
ośr. przem. (włók., spoż.), usługowy regionu sadowni-
czego i turyst.; port handl. i rybacki; port lotn.;
uniwersytet.
DZEDZU-DO, Cheju-do, wyspa w Korei Pd., u pd.
wybrzeża Płw. Koreańskiego; wraz z sąsiednimi,
skalistymi wysepkami stanowi prow. Dzedzu; 1825
km2, 532 tys. mieszk. (2010); górzysta (wys. do 1950
m); jaskinie lawowe; turystyka; uprawa jęczmienia,
bawełny, owoców cytrusowych, herbaty; rybołówstwo;
gł. m. Dzedzu.
DZIADOSZANIE, Dziadoszyce, Dziadosze, ple-
mię osiadłe we wczesnym średniowieczu na pn.-zach.
obszarach Dolnego Śląska.
DZIADOSZYCE ? Dziadoszanie.
DZIADY, u ludów słow. i bałtyckich (gł. na Białorusi i
Litwie) uroczystość ku czci zmarłych; były obchodzone
2 razy w roku (wiosna, jesień), sięgały tradycjami
czasów przedchrześcijańskich.
DZIAŁ WODNY, hydrol. linia oddzielająca obszary
odwadniane przez różne systemy rzeczne (lub ich
części), morza i oceany.
DZIAŁANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZASADA,
zasada akcji i reakcji, fiz. trzecia zasada dynamiki
Newtona; ? Newtona zasady dynamiki.

Dyspersja światła

DYS 248

krasowych, lecz o innej genezie — powstałych w
skałach, które nie ulegają krasowieniu.
PSEUDOLOGIA [gr.], kłamstwo patologiczne,
zespół Delbrucka, zaburzenie psych.; chorobliwa
skłonność do mijania się z prawdą, kłamania, lecz
bez intencji wprowadzenia rozmówcy w błąd; stanowi
rodzaj zaburzeń osobowości.
PSEUDOMORFOZA [gr.], kryształ fałszywy, twór
krystaliczny, którego zewnętrzna postać nie odpowia-
da budowie wewn. i składowi chem.; przyjmuje postać
pierwotnego minerału, którego miejsce zajął, a który
uległ przemianom chem. lub został wyługowany.
PSEUDONIM [gr.], przybrana lub nadana nazwa
(nazwisko lub imię zmyślone, anagram, kryptonim),
różniące się od nazwy prawnie przysługującej; używa-
ne m.in. przez artystów, dziennikarzy, działaczy kon-
spiracyjnych.
PSEUDONIMIA, pseudoepigrafia, stosowana w
starożytności metoda lit. polegająca na przypisywaniu
autorstwa danego dzieła jakiejś wybitnej postaci z
przeszłości.
PSEUDOPODIA [gr.], zool. ? nibynóżki.
PSEUDOSFERA [gr.], mat. powierzchnia obrotowa
utworzona przez obrót ? traktrysy dokoła jej asymp-
toty; na p. realizuje się (częściowo) płaska geometria
Łobaczewskiego.
PSEUDOSOLARYZACJA [gr.-łac.], fot. ? Sabat-
tiera zjawisko.
PSEUDOSYMETRIA [gr.], symetria fałszywa, wy-
stępowanie kryształów w postaciach pozorujących
wyższą symetrię niż rzeczywista symetria sieci prze-
strzennej tych kryształów; obserwowana gł. w przy-
padku ? kryształów bliźniaczych.
PSEUDOTSUGA, bot. ? daglezja.
PSG, Paris-Saint-Germain, fr. klub piłkarski; zał.
1970 w Paryżu; zdobywca Pucharu Zdobywców Pu-
charów (1996).
PSI GRZYB, potoczna nazwa różnych gat. grzybów
kapeluszowych, nierozpoznawalnych przez amatorów
grzybobrania lub ich zdaniem niejadalnych albo też o
małej wartości konsumpcyjnej.
PSIA GWIAZDA, astr. ? Syriusz.
PSIA TRAWKA, bot. ? bliźniczka.
PSIANKA, Solanum, roślina zielna lub krzew z ro-
dziny ? psiankowatych, z ponad 1500 gat. z obszarów
międzyzwrotnik., gł. z Ameryki Pd.; w Polsce np.
trująca p. słodkogórz (S. dulcamara), z liści —
surowiec leczn.; niektóre gat. doniczkowe i rabatowe.
PSIANKOWATE, Solanaceae, rodzina roślin ziel-
nych, krzewów i drzew z klasy dwuliściennych; strefa
tropik. i umiark.; 96 rodzajów z ponad 2,3 tys. gat.;
wiele gat. trujących (np. pokrzyk wilcza-jagoda, psian-
ka słodkogórz), niektóre leczn. (np. mandragora) lub
uprawne (np. ziemniak, pomidor, papryka, tytoń).
PSICHA

˙
RIS Ja

˙
nis, Iannis Psycharis, 1854–1929,

gr. pisarz i językoznawca; prof. École Nationale des
Langues Orientales Vivantes w Paryżu; inicjator i
realizator idei wprowadzenia do literatury gr. języka
lud.; prace językozn., szkice lit., powieści, nowele,
sztuki teatr., poezje.
PSIE POLE, dzielnica w pn.-wsch. części Wrocławia,
na pr. brzegu Odry i nad Widawą; funkcje gł. przem.
(elektromaszyn., drzewny, chem., spoż.) i mieszkanio-
we; Akad. Roln. (w Strachocinie); stocznia rzeczna;
tereny rekreacyjne; cmentarze (Osobowicki, Komu-
nalny); 1109 miejsce domniemanego zwycięstwa wojsk
Bolesława III Krzywoustego nad armią niem. króla
Henryka V.
PSIZĄB, erytronium, Erytronium, rodzaj bulwias-
tych roślin zielnych z rodziny ? liliowatych, z 12 gat.,
gł. z Ameryki Pn., a tylko jeden — E. dens-canis z pd.
Europy i Azji Mniejszej.
PSIZĄB PALCZASTY, Cynodon dactylon, kosmo-
polityczna trawa; tworzy murawy, roślina ruderalna i
chwast; w Ameryce Pn. jedna z gł. roślin pastwisko-
wych; odporna na suszę.
PSKOWSKIE, JEZIORO, ros. Psko

˙
wskoje o

˙
ziero,

est. Pihkva järv, jez. w Rosji, przy granicy z Estonią;
710 km2; tworzy jeden zbiornik wodny z jez. Pejpus;
do J.P. uchodzi rz. Wielika.
PSKÓW, Pskow, m. obw. w Rosji, nad rz. Wielika;
192 tys. mieszk. (2010); przemysł elektromaszyn.,
spoż., miner., lniarski, odzież.; rzemiosło artyst.; węzeł
komunik., port lotn.; szkoła wyższa; teatry, muzea;
1138–1348 pod władzą Nowogrodu Wielkiego, na-
stępnie stol. samodzielnej republiki; 1510 włączony do
państwa mosk.; pozostałości kremla (Krom, XIII w.) z
soborem Troickim (ob. z XVIII w.), monastyry,
sobory, cerkwie (XIV–XIX w.); domy kupców z XVII
w., budowle modernistyczne (koniec XIX w.).

PSL ? Polskie Stronnictwo Ludowe.
PSL „ODRODZENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Odrodzenie”.
PSL „PIAST” ? Polskie Stronnictwo Ludowe
„Piast”.
PSL–POROZUMIENIE LUDOWE ? Polskie
Stronnictwo Ludowe–Porozumienie Ludowe.
PSL „SOLIDARNOŚĆ” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Solidarność”.
PSL „WYZWOLENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Wyzwolenie”.
PSOE ? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotni-
cza.
PSOTA [pszo

˙
to] Irén, ur. 1929, aktorka węg.;

współpraca z teatrami na prowincji i w Budapeszcie,
gł. z Teatrem im. I. Madácha; wybitna odtwórczyni
tragicznych postaci kobiecych (Mela — Moralność
pani Dulskiej G. Zapolskiej, Katarzyna — Matka
Courage i jej dzieci B. Brechta, role tytułowe w Yermie
F. Garcı́i Lorki, Świętej Joannie G.B. Shawa); występy
w filmie, radiu i trelewizji.
PSOTNIK KOŁATEK, Liposcelis terricolis, chrzą-
szcz z rzędu gryzków; dł. 2 mm; spotykany gł. w
mieszkaniach, w starych książkach, meblach, również
pod korą drzew.
PSOWATE, Canidae, rodzina z rzędu drapieżnych
ssaków; 33 gat.; kończyny przednie 5-, tylne 4-
-palczaste (palec V szczątkowy); uzębienie tnąco-
-kruszące; węch b. dobry; wszystkie kontynenty, prócz
Antarktydy; np.: dingo, jenot, kojot, likaon, lisy,
otocjon, szakal, wilk i pies leśny.
PSTRA, PUSTYNIA, Painted Desert, obszar pół-
pustynny w USA (stan Arizona), na Wyż. Kolorado,
na pr. brzegu rz. Małe Kolorado (dopływ Kolorado);
rzeki okresowe; skąpe zbiorowiska trawiaste, rzadkie
zarośla niskich krzewów; Park Nar. Skamieniałego
Lasu; rezerwaty indiań. Navajo i Hopi.

PSTRĄGI, nazwa niektórych ryb z rodziny ?
łososiowatych; czyste, dobrze natlenione wody o
kamienistym dnie i wartkim prądzie; w Polsce p.
potokowy (Salmo trutta morpha fario), dł. ok. 40 cm
oraz aklimatyzowane: północnoamer. p. źródlany
(Salvelinus fontinalis) i p. tęczowy (Salmo gairdneri
irideus).
PSTROKOŃSKI Maciej, ok. 1553–1609, referen-
darz kor. 1599–1605, biskup przemyski od 1600,
podkanclerzy kor. od 1605, kanclerz w. kor. 1606–08,
biskup włocł. od 1608.
PSTROŚĆ TULIPANA, wirusowa choroba tulipa-
nów; zaburzenia w syntezie barwników antocyjano-
wych powodują smugowate odbarwienia płatków
okwiatu, oraz słabą, smugowatą ? chlorozę na
liściach.
PSTROWSKI Wincenty, 1904–48, górnik; czł. PPR;
1947 w liście otwartym wzywał do współzawodnictwa
pracy; propagandowy wzór przodownika pracy.
PSV, Philips SV, hol. klub piłkarski; zał. 1913 w
Eindhoven; klub fabryczny (zakłady Philips); zdobyw-
ca Pucharu Mistrzów (1988) i Pucharu UEFA (1978).
PSY GOŃCZE, łac. Canes Venatici, gwiazdozbiór
nieba pn.; w Polsce widoczny na wiosnę; najjaśniejsza
gwiazda Cor Caroli (Serce Karola); zawiera wiele
galaktyk oraz jeden z najdalszych znanych obiektów
we Wszechświecie — kwazar PC 1246 + 3406.
PSYCHE, Psyché̄, mit. gr. personifikacja duszy
ludzkiej; królewna, z powodu swej urody prześlado-
wana przez Afrodytę; ukochana Erosa; utratę i od-
zyskanie ukochanego uwiecznił Apulejusz w romansie
Metamorfozy, albo Złoty osioł.
PSYCHIATRIA [gr.], dział medycyny zajmujący się
rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką zaburzeń
psych. oraz badaniem warunków ich powstawania i
skutecznego im przeciwdziałania; zajmuje się też
rehabilitacją psych. chorych.
PSYCHICZNE CHOROBY, wszelkie zaburzenia
psych., które stanowią przedmiot zainteresowania
psychiatrii ze względu na potrzebę ich leczenia; psy-
chozy, nerwice, psychopatie, niedorozwój umysłowy.

PSYCHICZNE ZABURZENIA, wszelkie odstępstwa
od stanu zdrowia psych.; zakłócenia czynności organiz-
mu uniemożliwiające utrzymanie równowagi wewn. lub
zrównoważonej wymiany z otoczeniem w sferze psych.;
m.in. psychozy, nerwice, psychopatie, upośledzenie
umysłowe, uzależnienia, dewiacje seksualne, zaburzenia
osobowości, niektóre zaburzenia psychosomatyczne.
PSYCHIKA [gr.], w szerokim, współcz. rozumieniu
— całokształt procesów psych. i cech psych. istot
żywych, funkcja mózgu; przedmiot badania psycho-
logii; w węższym znaczeniu — specyficzna organizacja
procesów i cech psych., charakterystyczna dla danej
jednostki lub typowa dla pewnej grupy społecznej.
PSYCHOANALIZA [gr.], nauka o człowieku wyjaś-
niająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowoś-
ci, a także zjawisk kulturowych i społ. za pomocą
psychodynamicznej koncepcji świadomości i nieświa-
domości, teorii popędów, teorii nerwic, w tym lęku i
mechanizmów obronnych; w węższym znaczeniu
metoda diagnozowania i leczenia zaburzeń psych.,
której prekursorem był wiedeński lekarz psychiatra S.
Freud; w rozwoju p. można wyróżnić następujące
nurty: 1) klas., wiernie kontynuujący poglądy prekur-
sora — Freuda; 2) ? psychologię analityczną C.G.
Junga; 3) ? psychologię indywidualną A. Adlera;
4) ? psychoanalizę społeczną, zw. neopsychoanalizą,
rozwijaną m.in. przez K. Horney, E. Fromma i H.S.
Sullivana; 5) p. lingwistyczną J. Lacana.
PSYCHOANALIZA SPOŁECZNA, kierunek będą-
cy kontynuacją psychoanalizy, zrywający jednakże ze
skrajnym determinizmem biol. (seksualnym) S. Freu-
da, a w zamian podkreślający znaczenie czynników
społ. i kulturowych w kształtowaniu osobowości;
wyjaśnia procesy neurotyczne wpływem określonej
sytuacji społ.; gł. przedstawiciele: K. Horney, H.S.
Sullivan, E. Fromm.
PSYCHOCHIRURGIA [gr.], leczenie zaburzeń
psych. za pomocą zabiegów chirurgicznych; ob.
praktycznie zaniechana, wskazania wyjątkowo z po-
wodu nieodwracalnych zmian osobowości chorego.
PSYCHODELIC [saık3ude

˙
lık; ang.], muzyka psy-

chodeliczna, nurt w muzyce rockowej na przeł. lat 60.
i 70. XX w.; muzyka p. miała wywoływać u słuchaczy
stany podniecenia i euforii, analogiczne do stanów
narkotycznych; gł. przedstawiciele: Jefferson Air-
plane, Country Joe and the Fish, Vanilla Fudge, Iron
Butterfly, Flaming Lips.
PSYCHODRAMA [gr.], technika psychoterapii gru-
powej, wprowadzona przez J.L. Moreno, polegająca
na improwizowanym odgrywaniu udramatyzowanych
sytuacji i zdarzeń, w których ujawniają się postawy,
motywy oraz konflikty uczestniczących osób.
PSYCHODYSLEPTYCZNE ŚRODKI, środki
psychozomimetyczne, środki psychedeliczne,
środki psychomimetyczne, środki halucynogenne,
substancje wywołujące objawy psychotyczne (omamy,
iluzje, zaburzenia poczucia czasu, euforię) podobne
do występujących u chorych psychicznie.
PSYCHOFARMAKOTERAPIA [gr.], leczenie za-
burzeń psych. lekami psychotropowymi; leki neuro-
leptyczne, przeciwdepresyjne, anksjolityczne, nootro-
powe, też sole litu.
PSYCHOFIZJOLOGIA [gr.], psychologia fizjolo-
giczna, dział psychologii empirycznej zajmujący się
badaniem związków między zjawiskami psych. a pro-
cesami fizjologicznymi.
PSYCHOGENNE ZABURZENIA, grupa zaburzeń
psych., w których powstawaniu decydujący udział
miały czynniki natury psychol.; nerwice, zaburzenia
osobowości czy urazy psychiczne.
PSYCHOLAMARKIZM, koncepcja z dziedziny ?
ewolucjonizmu, odłam neolamarkizmu; sformułowana
pod koniec XIX w. przez amer. paleontologa, E.D.
Cope’a (rozwinął H. Driesch, A. Hyatt); przyjmuje
wpływ wewn., tzw. duchowych, czynników na powsta-
wanie przystosowań ewolucyjnych.
PSYCHOLINGWISTYKA [gr.-łac.], dział psycho-
logii zajmujący się analizą procesu przetwarzania
informacji językowych przez człowieka; termin uży-
wany od 1951; obejmuje zagadnienia odbioru, rozu-
mienia, interpretacji, a także wytwarzania i komuni-
kowania informacji językowych.
PSYCHOLOGIA [gr.], dyscyplina nauk. oraz dzie-
dzina działalności prakt. zajmująca się analizą po-
wstawania oraz przebiegu procesów psych., ich rolą w
regulacji stosunków człowieka z otaczającym go
światem, a także możliwościami kształtowania zacho-
wań ludzkich; jako samodzielna nauka empiryczna
wyodrębniła się w 2. poł. XIX w.
PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, postać ? psy-
choanalizy sformułowana przez C.G. Junga w pole-
mice z koncepcją S. Freuda; ujmuje libido jako
wszelką postać energii psych.; w strukturze psychiki
wyróżnia świadome ego, nieświadomość osobową
(jednostkową) oraz nieświadomość zbiorową wraz z
? archetypami.
PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA, jeden z gł. nur-
tów psychologii XX w., wywodzący się z psycho-
analizy; akcentuje wpływ czynników motywacyjnych i
popędowych na zachowanie się człowieka, rozwój
i funkcjonowanie jego osobowości.
PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA ? psycho-
fizjologia.
PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA, funkcjona-
lizm, kierunek w psychologii XIX/XX w. zapoczątko-
wany przez J.R. Angella, J. Deweya i in. przedstawi-
cieli tzw. szkoły chicagowskiej, akcentujący przystoso-
wawczą (adaptacyjną) funkcję procesów psych. i
osobowości człowieka.
PSYCHOLOGIA GŁĘBI, pierwotnie synonim psy-
choanalizy; każda teoria psychol. przypisująca nie-

świadomości szczególną rolę w kierowaniu zachowa-
niem człowieka.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, kierunek w
psychologii i psychoterapii kładący nacisk na zagad-
nienie zdrowia psych. oraz rozwoju osobowości
ujmowanego jako realizowanie potencjalnych możli-
wości jednostki (samorealizacja); postuluje zajmowa-
nie się człowiekiem jako całością, dostrzegając związki
między psychiką, ciałem i duchowością; zapoczątko-
wany w poł. XX w. przez A.H. Maslowa, R. Maya, C.
Rogersa.
PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA, koncepcja
opisu osobowości sformułowana przez A. Adlera;
uznaje poczucie mniejszej wartości (niższości) za
zasadniczy czynnik kształtujący osobowość, determi-
nujący zachowanie oraz prowadzący do dążeń kom-
pensacyjnych.
PSYCHOLOGIA INTROSPEKCYJNA, kierunek
w psychologii pocz. XX w. (O. Külpe i szkoła
würzburska), kładący nacisk na bezpośrednie i subiek-
tywne metody (tzw. introspekcyjne) badania zjawisk
świadomości.
PSYCHOLOGIA KLASYCZNA, wersja psychologii
świadomości (jako samodzielnej nauki przyr.) domi-
nująca w 2. poł. XIX w., będąca teorią faktów
doświadczenia wewn., ich opisem i klasyfikacją; p.k.
cechował atawizm i asocjacjonizm.
PSYCHOLOGIA KLINICZNA, dział psychologii
stosowanej zajmujący się badaniem, diagnozą i terapią
zaburzeń w życiu psych. człowieka oraz w jego
relacjach z otoczeniem.
PSYCHOLOGIA POSTACI, niem. Gestaltpsycho-
logie, ang. Gestalt psychology, kierunek w psycho-
logii XX w. głoszący, że życie psych. składa się ze
swoistych całości, zw. postaciami (niem. Gestalt),
będących prymarnymi danymi doświadczenia (zasada
prymatu całości nad częścią); gł. przedstawiciele: M.
Wertheimer, W. Köhler i K. Lewin.
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, nurt teoret. we
współcz. psychologii, akcentujący znaczenie procesów
poznawczych (odbioru i przetwarzania informacji)
oraz wytworzonych na ich podstawie wewn. struktur
(poznawczej reprezentacji świata) w regulacji zacho-
wania się człowieka.
PSYCHOLOGIA PRACY, psychologia przemysło-
wa, dział psychologii stosowanej zajmujący się prakt.
zastosowaniem wiedzy psychol. we wszystkich dzie-
dzinach pracy (przemyśle, handlu, komunikacji i in.);
gł. współcz. gałęzie p.p. to psychologia inżynieryjna i
psychologia organizacji.
PSYCHOLOGIA RELIGII, dyscyplina psychologii,
której przedmiotem jest badanie struktury, genezy i
funkcji przekonań oraz doświadczeń rel. (wiary),
dotyczących relacji człowieka do Boga (absolutu,
transcendencji).
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, dział psychologii
zajmujący się procesami, prawidłowościami i kierun-
kami rozwoju psychiki ludzkiej, zwł. poznawczego,
emocjonalnego i moralnego.
PSYCHOLOGIA SĄDOWA, dyscyplina psychologii
zajmująca się stanami psych. osób uczestniczących w
sytuacjach związanych z łamaniem prawa.
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, dział psychologii
zajmujący się badaniem zachowań człowieka w sytua-
cjach społ.; obejmuje m.in. problematykę interakcji
międzyosobowych, postaw, funkcjonowania małych
grup oraz tzw. zachowań zbiorowych.
PSYCHOLOGIA STOSOWANA, dyscyplina psy-
chologii zajmująca się zastosowaniem wyników badań
teoret. w różnych dziedzinach życia prakt.; w zależ-
ności od rodzaju badanej aktywności (od strony
funkcjonowania psychol. uczestników), możemy mó-
wić o psychologii wychowaczej, psychologii zdrowia,
psychologii inżynieryjnej itd.
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, dział psy-
chologii stosowanej zajmujący się problemami pra-
widłowości procesów nauczania i wychowania oraz
zastosowaniem tej wiedzy do rozwiązywania proble-
mów praktycznych.
PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT, zoopsychologia, na-
uka o? zachowaniu się zwierząt i ich psych. procesach,
stanowiąca gałąź psychologii, ściśle wiążąca się z
zoologią, etologią opisową i socjologią zwierząt.
PSYCHOLOGICZNE TEORIE PRAWA, teorie w
prawoznawstwie, rozpatrujące prawo jako zjawisko
psych., badane metodami psychol.; przedstawiciel L.
Petrażycki.
PSYCHOLOGIZM [gr.], filoz. stanowisko filoz. zwią-
zane z idealizmem subiektywnym, sprowadzające rze-
czywistość (lub tylko pewne jej dziedziny) do zjawisk
psych., np. przeżyć, treści świadomości, kompleksu
wrażeń podmiotu poznającego; m.in.: G. Berkeley, F.
Brentano, J.S. Mill, H. Spencer; stanowisko metodol. w
naukach społ., występujące gł. w 2. poł. XIX w., wg
którego przedmioty badań tych nauk można (lub
należy) wyjaśniać za pomocą metod, pojęć, praw i
teorii psychol.; w szerszym znaczeniu — pogląd
głoszący, że istotnym czynnikiem kształtowania rzeczy-
wistości społ. (np. wychowania) są procesy dokonujące
się na poziomie psychiki konkretnych jednostek.
PSYCHOLOGIZM [gr.], lit. określenie nurtu XX-
-wiecznej powieści, także nazwa wielu różnych orien-
tacji w badaniach lit. i krytyce lit. XX w., stawiających
na pierwszym miejscu zainteresowania indywidualny-
mi uwarunkowaniami twórcy lub postaci; związany z
narodzinami psychoanalizy sposób przedstawiania
postaci lit. polegał na określeniu jej w kategoriach
psychol., przy jednoczesnym osłabieniu uwarunkowań
socjol., kult., biologicznych.
PSYCHOLOGIZM [gr.], językozn. kierunek badaw-
czy nawiązujący do idei W. von Humboldta, rozwija-
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FALLACI [falla
˙
czi] Oriana, 1930–2006, wł. dzienni-

karka i pisarka; artykuły, korespondencje wojenne i
wywiady w prasie; List do nie narodzonego dziecka,
Inszallach, Wściekłość i duma.
FALLADA Hans, właśc. Rudolf Ditzen, 1893–1947,
pisarz niem.; w powieściach kryt. obraz stosunków
społ.-polit. w Niemczech po I wojnie świat. (I cóż
dalej, szary człowieku?), także w okresie nazizmu
(Każdy umiera w samotności).
FÄLLDIN [feldi

˙
:n] Thorbjörn, ur. 1926, polityk

szwedz.; 1971–85 przewodn. Partii Centrum; 1976–78
i 1979–82 premier.
FALLICZNE KULTY, religiozn. ? kulty płodności.
FALLIÈRES [falje

˙
:r] Armand Clément, 1841–1931,

polityk fr.; republikanin, 1882–92 wielokrotnie min.
różnych resortów; 1899–1906 przewodn. Senatu;
1906–13 prez. Francji.
FALLOPPIO, Fallopia, Gabriele (Gabriello), 1523–
62, anatom wł.; prof. uniw. w Padwie; prace dotyczące
budowy oka, ucha, układu nerwowego i narządów
rozrodczych oraz chorób skórnych.
FALLUDŻA, AL-, Al-Fallūja, m. w środk. Iraku
(muhafaza Al-Anbar), nad Eufratem; 318 tys. mieszk.
(2010). ośr. handl.-usługowy regionu nawadnianych
upraw: sezamu, palmy daktylowej, prosa i kukurydzy;
lokalny węzeł drogowy.
FALOCHRON, bud. budowla wodna osłaniająca
przybrzeżny obszar wodny i brzeg akwenu (najczęściej
morza) przed działaniem fali; f. portowe (zewn. —
oddzielające akwen portowy od morza, wewn., zw.
ostrogami portowymi — dzielące ten akwen na
mniejsze), brzegowe, stanowiące umocnienie brzegu
akwenu, oraz f. kierujące, chroniące ujścia rzek przed
falą i zapiaszczaniem.
FALOMIERZ, miernik do pomiaru długości lub
częst. fali elektromagnet.; zawiera obwód drgań
dostrajany do mierzonej częst. (f. rezonansowy) lub
generator drgań dostrajany do harmonicznych częst.
(f. interferencyjny); zakres pomiarowy zwykle 104–4 �
� 1010 Hz.
FALOWARKA,maszyna dziewiarska do wytwarzania
dzianin o splocie rządkowym; w f. płaskich wytwarza
się gotowe wyroby dziewiarskie (swetry, sukienki,
bluzki), co eliminuje operację krojenia dzianiny i
zmniejsza zużycie surowca; dawniej w f. okrągłych
wytwarzano dzianiny metrażowe.
FALOWNIK, urządzenie do przetwarzania prądu
stałego na prąd przemienny jedno- lub wielofazowy o
dowolnej częst.; stosowany m.in. w układach napędo-
wych silników indukcyjnych.
FALOWÓD, kanał w postaci np. rury metal. lub pręta
dielektr. do prowadzenia w przestrzeni fal elektro-
magnet. wzdłuż określonej drogi; stosowany w tele-
komunikacji, radiolokacji, technice mikrofalowej.
FALOWÓD AKUSTYCZNY, kanał, wewnątrz któ-
rego rozprzestrzenia się fala sprężysta (akust.), o
innym niż otaczający ośr. współczynniku załamania fal
akust. (np. pręt, rura, warstwa wody w toni mor. lub
powietrza w atmosferze różniąca się właściwościami
od warstw otaczających).
FALOWÓD OPTYCZNY, fiz. ? światłowód.
FALOWY ORNAMENT, ornament ciągły, składają-
cy się z wielu rytmicznie powtarzanych motywów
przypominających grzbiety fal; stosowany gł. w archi-
tekturze — jeden z najczęściej spotykanych w staroż.
dekoracji gr. i rzym. oraz renes. i klasycystycznej.
FALSET [wł.], fistuła, głos męski wydobywany z
silnie napiętych strun głosowych; brzmi w skali głosów
żeńskich; stosowany częściej w XVI w., także w
jodłowaniu.
FALSKI Marian, 1881–1974, pedagog, działacz
oświat.; 1919–39 kier. ośr. badań statyst. przy Min.
Wyznań Rel. i Oświecenia Publ.; prof. PAN; specja-
lista w zakresie ustroju i organizacji szkolnictwa; autor
elementarza.
FALSTER [fa

˙
lsto], wyspa w Danii, na południe od

Zelandii; 514 km2, 44 tys. mieszk. (2008); uprawa
buraków cukrowych, zbóż, tytoniu; hodowla bydła;
przemysł spoż.; rybołówstwo; mosty na Zelandię i
Lolland; gł. m. Nykøbing.
FALSYFIKAT [łac.], dzieło sztuki powstałe wskutek
świadomego naśladowania wytworu określonego au-
tora lub okresu; wykonanie f. jest często powodowane
chęcią zysku ze sprzedaży go jako autentyku; pojęcie
„falsyfikat” nie obejmuje kopii dzieła sztuki.
FALTER Alfred, 1880–1954, działacz gosp.; współ-
właściciel i prezes Związku Kopalń Górnośląskich
„Robur” 1931–39; czł. władz Lewiatana, przedstawi-
ciel wielkiego kapitału górnośląskiego.
FALUN [fa

˙
:lün], m. w środk. Szwecji, w pobliżu jez.

Runn; ośr. adm. hrab. Dalarna; 37 tys. mieszk. (2010);
ośr. handl.; przemysł maszyn., chem.; stary ośr.
górnictwa miedzi (obecnie złoża nieeksploatowane —
krajobraz wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i
Przyr. UNESCO); przemysł maszyn., chem., meta-
lurg., drzewny, papiern.; muzeum; ratusz (XVII w.),
kościół (XVIII w.).

FALUN GONG, Falun Dafa, ruch społ.-rel. zapo-
czątkowany w Chinach 1992; praktykowanie ćwiczeń
medytacji w ruchu (? taijiquan, ? qigong), respek-
towanie zasad prawdy, życzliwości i tolerancji; pod-
kreśla wpływ ćwiczeń na polepszenie stanu zdrowia
fiz. i psych. oraz na kondycję moralną; brak ustalonej
doktryny, struktury członkostwa, praktyk rel.; symbol:
lewoskrętna swastyka otoczona 4 symbolami yin–yang;
ok. 70 mln zwolenników; 1999 władze Chin rozpoczęły
masowe prześladowania członków ruchu.
FAŁ [hol.], żegl. lina do podnoszenia żagli, ruchomych
części omasztowania (np. gafla) i wyposażenia kadłu-
ba jachtu (np. miecza, płetwy sterowej).
FAŁAT Antoni, ur. 1942, malarz; w twórczości
dominują dzieła inspirowane starymi fotografiami,
wyrażające (często w sposób groteskowy) treści egzy-
stencjalne lub moralizatorskie.
FAŁAT Julian, 1853–1929, malarz; wybitny akwarelis-
ta; 1895–1910 dyr. SSP i rektor ASP w Krakowie;
sceny rodzajowe, myśliwskie (Polowanie w Nieświeżu,
Powrót z niedźwiedziem), pejzaże zimowe, portrety.
FAŁD [niem.], geol. struktura tektoniczna powstała w
wyniku wygięcia warstw skalnych bez przerywania ich
ciągłości; składa się z części wewn., czyli jądra, i części
zewn. — skrzydeł; np. antyklina, synklina.

FAŁDOWANIE, geol. powstawanie fałdów w skoru-
pie ziemskiej; zachodzi na dużą skalę zwł. w trakcie
orogenez.
FAŁDOWE GÓRY, geol. góry powstałe w wyniku
sfałdowania i wypiętrzenia mas skalnych; zbud. z
fałdów, niekiedy także z płaszczowin; np. Alpy,
Karpaty.
FAŁDOWE RUCHY, geol. przebiegające na znacz-
nych obszarach ruchy ? tektoniczne powodujące
powstawanie fałdów.
FAŁDZISTKA, lalemancja, Lallemantia, jedno-
roczna roślina oleista pochodzenia azjat., z rodziny
? jasnotowatych (wargowych) z ok. 5 gat.; f.
i b e r y j s k a (L. iberica) uprawiana dla nasion,
zawierających do 40% tłuszczu, który jest używany
gł. do produkcji farb i lakierów.
FAŁSZ [łac.], w logice dwuwartościowej: jedna z
dwóch wartości log. — przeciwieństwo prawdy.
FAŁSZERSTWO, przestępstwo polegające na prze-
rabianiu lub podrabianiu dokumentów, pieniędzy,
papierów wartościowych, dzieł sztuki itp.
FAŁSZYWE OSKARŻENIE, przestępstwo polega-
jące na umyślnym zgłoszeniu przeciwko innej osobie
nieprawdziwego zarzutu popełnienia przestępstwa,
wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego.
FAŁSZYWE ZEZNANIE, przestępstwo polegające
na złożeniu nieprawdziwego zeznania lub zatajeniu
prawdy w postępowaniu sądowym lub innym postę-
powaniu prowadzonym na podstawie ustawy.
FAMA Eugene F., ur. 1939, amer. ekonomista; prof.
na uniw. w Chicago; twórca definicji hipotezy rynku
efektywnego; 2013 Nagroda Nobla (wraz z L.P. Han-
senem i R.J. Shillerem) za empiryczną analizę cen
aktywów.
FAMAGUSTA, gr. Amochostos, tur. Mağusa,
Gazimağüsa, m. we wsch., tur. części Cypru, nad
M. Śródziemnym; ośr. adm. dystryktu Famagusta; 37
tys. mieszk. (2010); ośr. przem. (przetwórstwo owo-
ców, włók.) i turyst.; port handl. i rybacki; kąpielisko.
FAMILIA [łac.], w staroż. Rzymie ogół osób pod-
ległych władzy ojca rodziny (pater familias); żona,
dzieci, klienci, niewolnicy domowi.
FAMILIA, stronnictwo Czartoryskich i związanych z
nimi rodów magnackich, utw. w ostatnich latach
panowania Augusta II Mocnego; poparła elekcję
Stanisława Augusta Poniatowskiego; wysuwała pro-
gram reformy ustroju i gospodarki państwa, częściowo
zrealizowany 1764–66; 1772–90 w opozycji wobec
króla, współdziałała przy oprac. i uchwaleniu Konsty-
tucji 3 maja 1791.

FAMOTYDYNA, lek będący antagonistą receptorów
(? receptory) histaminowych H2; hamuje żołądkowe
wydzielanie kwasu solnego; stosowana w chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
FAN [ang.], zwolennik, entuzjasta, zwł. zespołów
muz., piosenkarzy.
FAN SI PAN, Phang Xi Pang, najwyższy szczyt
Wietnamu, w pn. części kraju, w g. Hoang Lien Son, w
pobliżu granicy z Chinami; wys. 3142 m; lasy, wyżej
zarośla bambusowe i różanecznikowe.
FAN ZHEN, Fan Czen, ok. 445–ok. 515, filozof
chiń.; gł. pracę (O zniszczalności duszy) poświęcił
krytyce buddyzmu, a zwł. jego koncepcji reinkarnacji.
FANALOKA, Fossa fossana (Fossa fossa), ssak dra-
pieżny z rodziny ? łaszowatych; dł. ciała do 45 cm,
ogona ok. 20 cm; futro cętkowane; wilgotne lasy
Madagaskaru; gat. zagrożony.
FANARIOCI, gr. mieszkańcy Fanaru, dzielnicy Kon-
stantynopola, gdzie po zdobyciu 1453 miasta przez
Turków skupili się ocaleni przedstawiciele gł. rodów
bizant.; ich przedstawiciele z czasem zdobyli znaczne
wpływy w imperium osmańskim; 1709 objęli trony
hospodarów Mołdawii i Wołoszczyzny.
FANATYZM [łac.], postawa przejawiająca się w ślepej
wierze w słuszność bezkrytycznie przyjętych poglądów
rel., polit., społ. oraz w skrajnej nietolerancji wobec wy-
znawców i zwolenników innych poglądów niż własne.
FANDANGO, hiszp. taniec lud. w tempie umiark.,
metrum trójdzielnym, wykonywany gł. przy wtórze
kastanietów i gitary.
FANFANI Amintore, 1908–99, polityk wł.; czł. władz
Demokracji Chrześc., od 1947 wielokrotnie min.
(1958–59, 1962, 1965 i 1966–68 spraw zagr.); 1954,
1958–59, 1960–63, 1982–83 i 1987 premier; 1968–73,
1976–82 i 1985–87 przewodn. senatu.
FANFARA [wł.], muz. melodia o charakterze sygnału;
krótki utwór muz. grany na instrumentach dętych
m.in. na rozpoczęcie uroczystości; także trąbka na-
turalna bez wentyli, zw. sygnałówką; w terminologii fr.
orkiestra składająca się z instrumentów dętych bla-
szanych i perkusji.
FANGEN Ronald August, 1895–1946, pisarz norw.;
w twórczości problematyka moralna i rel.; eseje,
dramaty.
FANGIO [fa

˙
nhio] Juan Manuel, 1911–95, argent.

kierowca wyścigowy; 5-krotnie mistrz świata w wy-
ścigach Formuły 1 (1951, 1954–57).
FANGORWojciech, ur. 1922, malarz i grafik; 1966–99
w USA; początkowo obrazy w duchu socrealist., później
m.in. przestrzenne kompozycje abstrakc.; plakaty.
FANGOWIE, Fan, Fang, Pahuin, Pangwe, grupa
ludów afryk. zamieszkujących Kamerun, Gwineę
Równik. i Gabon; ok. 3,3 mln; język fang z grupy
bantu; rolnicy.
FANO, m. we Włoszech (region Marche), nad M.
Adriatyckim; 68 tys. mieszk. (2010); przemysł metal.,
włók.; port rybacki; kąpielisko; rzym. mury i łuk Augu-
sta, rom.-got. katedra (XII–XIII w.), pałace, kościoły.
FANON Frantz, 1925–61, alg. lekarz psychiatra, pisarz,
ideolog dekolonizacji i publicysta; brał udział w alg.
wojnie wyzwoleńczej; prace dotyczące problemów
rasizmu i społ. przekształceń w państwach kolonial-
nych; Algieria zrzuca zasłonę, Wyklęty lud ziemi.
„FANTANA”, miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1938–39 w
Katowicach; red.: Z. Hierowski, W. Szewczyk, J.K.
Zaremba.
FANTASMAGORIA [gr.], fantast. obrazy będące
złudzeniem opt.; urojenie, przywidzenie, iluzja.
FANTASTYKA [gr.], niesamowite, często nadprzyro-
dzone zjawiska, będące wytworem fantazji w mitach,
folklorze, utworach plast. i fabularnych; typ twórczości
lit., w którym świat przedstawiony zapełniają zjawiska
o tym charakterze.
FANTASTYKA FILMOWA, typ twórczości film., w
której świat przedstawiony na ekranie wypełniają
zjawiska nadprzyrodzone, irracjonalne lub futurolo-
giczne; zależnie od udziału tych zjawisk wyróżnia się
filmy: ? science fiction (futurologia, postęp techn.),
? horror (porządek świata zostaje zakłócony przez
pierwiastek irracjonalny, wywołujący grozę), fantasy,
Nowej Przygody (świat pokazany na podobieństwo
baśni: dwa porządki, realny i nadrealny, koegzystują
ze sobą).
FANTASTYKA NAUKOWA ? science fiction.
FANTASY [fä

˙
nt3si; ang.], magiczno-awanturnicza

odmiana fantastyki, nawiązująca do mitów, legend i
baśni wspólnych wielu kręgom kulturowym.
FANTAZJA [gr.], muz. utwór instrumentalny o
swobodnej budowie, będący często wariacyjnym
oprac. kilku tematów, melodii.
FANTAZJA [gr.], psychol. zdolność do przetwarzania
i wzbogacania śladów uprzednich doświadczeń, two-
rzenia na ich podstawie wyobrażeń przedmiotów,
sytuacji, zdarzeń dotąd niewystępujących w doświad-
czeniu jednostki; twórcza wyobraźnia.
FANTIN-LATOUR [fãtę

˙
latu

˙
:r] Henri Théodore,

1836–1904, fr. malarz i grafik; realist. portrety, także
zbiorowe (W hołdzie Delacroix), martwe natury, kwiaty
i owoce.
FANTOM [fr. 5 gr.], med. obiekt zastępczy; np.
wykorzystywany do ćwiczeń anat. model narządu lub
zespołu narządów.
FANTOMAS, bohater sensacyjnej powieści zeszyto-
wej, wyd. 1911–14 przez fr. spółkę autorów M. Allaina
i P. Souvestre’a; przebiegły przestępca, obdarzony
niezwykłą siłą, zręcznością i umiejętnością zmiany
powierzchowności; spopularyzowany przez film (cykl
w reż. A. Hunebelle’a) i komiksy.
FANZA [chiń.], chiń. drewn. dom mieszkalny; okna
zazwyczaj na jednej ścianie; ogrzewane kam. ławy do
spania (kangi).

FAO ? Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
FAQ, ang. frequently asked questions, inform.
najczęściej zadawane pytania; dokument zawierający
pytania użytkowników z odpowiedziami; teksty takie
są dostępne w wielu witrynach WWW, w grupach
dyskusyjnych i in.
FARABI, AL-, Alfarabius, Alfarabi, właśc. Mu-
h
˙
ammad Ibn Muh

˙
ammad Ibn T. arh_an Abū Nas.r

al-Fārābı̄, ok. 870–950, arab. filozof, uczony, teoretyk
muzyki, lekarz; najwybitniejszy arystotelik arab. X w.,
znany ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa,
szczególnie do Organonu; jego prace stały się wzorem
dla późniejszych filozofów arab.; Państwo doskonałe,
Polityka.
FARABUNDO MARTÍ Agustı́n, 1893–1932, rewolu-
cjonista salwadorski; 1927–29 uczestnik antyamer.
powstania w Nikaragui; 1931 zał. KP Salwadoru;
1930–32 przywódca powstania chłopskiego; rozstrze-
lany.
FARAD, F, jednostka pojemności elektr. w układzie
SI; pojemność kondensatora, w którym między elek-
trodami występuje napięcie 1 V, gdy znajdują się
na nich różnoimienne ładunki o wartości 1 C; 1 F =
= 1 C : (1 V) = 1 m–2 � kg–1 � s4 � A2.
FARADAY [fä

˙
r3deı] Michael, 1791–1867, bryt. fizyk i

chemik; jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w.;
prac. Royal Institution, czł. Tow. Król. w Londynie;
odkrył zjawisko indukcji elektromagnet., paramagne-
tyzmu; sformułował prawa elektrolizy, odkrył tzw.
zjawisko F., benzen, skroplił większość znanych
wówczas gazów.
FARADAYA PRAWA ELEKTROLIZY, ilościowe
prawa dotyczące procesów elektrolizy; 1. p.F.: masa
substancji wydzielonej na elektrodzie lub przechodzą-
cej do roztworu podczas elektrolizy jest wprost
proporcjonalna do wielkości ładunku elektr., który
przepłynął przez elektrolit; 2. p.F.: masy różnych
substancji ulegających przemianom chem. na elektro-
dach wskutek przepływu takiego samego ładunku
elektr. są proporcjonalne do równoważników chem.
tych substancji.
FARADAYA PRAWO INDUKCJI ELEKTRO-
MAGNETYCZNEJ, siła elektromotoryczna indukcji
elektromagnet. powstająca w obwodzie elektr. wsku-
tek zmian strumienia indukcji magnet. jest propor-
cjonalna do szybkości zmian tego strumienia.
FARADAYA PUSZKA, fiz. ? klatka Faradaya
FARADAYA STAŁA, F, ładunek 1 mola elektronów;
wartość s.F. wynosi 9,6485309 � 104 C/mol; związek
s.F. z ładunkiem elementarnym e podaje zależność F
= NAe, gdzie NA — liczba Avogadra.
FARADAYA ZJAWISKO, fiz. skręcenie płaszczyzny
polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo, rozcho-
dzącego się w izotropowym, przezroczystym ośrodku
umieszczonym w silnym polu magnet. równoległym do
kierunku wiązki światła.
FARANDOLA, lud. prowansalski taniec korowodo-
wy, w tempie dość żywym, metrum 6/8, tańczony przy
wtórze fletu i bębenka baskijskiego.
FARAON [egip.], w staroż. Egipcie określenie król.
pałacu, od czasów Totmesa III (XV w. p.n.e.) także
osoby króla.
FARAONA PIES, rasa psów z grupy ? chartów typu
południowego; pochodzi prawdopodobnie z Malty;
wys. w kłębie ok. 60 cm; masa ciała 20–25 kg; uszy
stojące; wyglądem przypomina wyobrażenie egip.
boga Anubisa.
FARAS, staroż. Pachoras, dawniej miejscowość w
pn. Sudanie, od 1970 zalana wodami Jez. Nasera; od
VIII w. stol. biskupów chrześc. w pn. Nubii; 1961–64
wykopaliska pol. (K. Michałowski); odkryto m.in.
fragmenty świątyni Totmesa III, bazylikę wczesno-
chrześc. (VII w., wielokrotnie przebudowywana) z
ponad 120 dobrze zachowanymi freskami (część w
Muzeum Nar. w Warszawie), groby, stele, ponad 200
inskrypcji oraz listę biskupów Pachoras.

FARASAN, Jazā’ir Farasān, grupa wysp w pd.-zach.
Arabii Saudyjskiej, na południu M. Czerwonego;
nizinne i pustynne, otoczone rafami koralowymi; słabo
zaludnione; złoża ropy naft.; połów ryb.
FARAZDAK, AL-, Al-Farazdaq, właśc. Hammam
Ibn Ghalib, ok. 640–732 lub 733, poeta arab.; przed-
stawiciel poezji beduińskiej epoki Umajjadów; dywan
poezji satyr. i panegirycznych; kasydy opisujące przy-
rodę i życie osiadłych Arabów.
FARBIARSTWO, rzemiosło i dział przemysłu, zaj-
mujące się farbowaniem włókien; rzemiosło znane już
4 tys. lat p.n.e. w Chinach, Indiach i Egipcie.

M. Falski

J. Fałat

M. Faraday

Fałd w wapieniach dewonu; Ślichowica
(Góry Świętokrzyskie)

Fresk z Faras: Archanioł, 1. poł. X w. — Muzeum
Narodowe, Warszawa
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towarzyskiego (dwór) i mody; 1814–15 obrady kon-
gresu wiedeńskiego; od 1918 stol. i od 1921 kraj
związkowy Rep. Austrii; 1938–45 w III Rzeszy; 1945–
55 okupacja 4 mocarstw. Gotycka katedra Św. Szcze-
pana (XIV–XVI w.); liczne kościoły rom., got.
(Augustianów, XIV w.) i barok., m.in. Jezuitów
(uniwersytecki, XVII, XVIII w.), Kapucynów (XVII
w.), Św. Karola Boromeusza (J.B. Fischer von Erlach,
1. poł. XVIII w.); pałace, m.in.: Górny i Dolny
Belweder, Hofburg, Schönbrunn (XVII–XVIII w.);
eklekt. gmachy z XIX w. (m.in. parlament, opera,
teatr, uniwersytet, ratusz, kościół Wotywny, zespół
muzeów) przy słynnej ul. Ring, powstałej po zburzeniu
w 2. poł. XIX w. fortyfikacji; budowle secesyjne, m.in.:
pawilon wystawowy Secesji (1897–98), modernist. i
nowocz. — Hundertwasserhaus (1983–85).
WIEDEŃSKA, KOTLINA, Wiener Becken, zapad-
lisko tektoniczne w pn.-wsch. Austrii, między Alpami i
Karpatami; wys. do 282 m; gł. rz. — Dunaj; region
przem. i roln.; wydobycie gazu ziemnego i ropy naft.;
gł. m. Wiedeń.
WIEDEŃSKA ODSIECZ, wyprawa wojsk Jana III
Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi oblężonemu przez
Turków; 12 IX zwycięstwo wojsk sprzymierzonych
(pol.-austr.-niem.), dowodzonych przez Jana III So-
bieskiego, nad armią tur. wielkiego wezyra Kara
Mustafy; o.w. położyła kres ekspansji tur. zagrażającej
chrześc. Europie.
WIEDEŃSKA PORCELANA, wyroby produkowane
1719–ok. 1865 w manufakturze w Wiedniu, gł. serwisy
stołowe, śniadaniowe, oprawy zegarów, kosze; zdobio-
ne dekoracją malarską.
WIEDEŃSKA SZKOŁA DODEKAFONICZNA,
szkoła wiedeńska, kompozytorzy zgrupowani ok.
1905–1933 wokół A. Schönberga działający w Wied-
niu; m.in.: A. Webern, A. Berg, H. Eisler, H.E.
Apostel, H. Jelinek, R. Leibowitz, J. Koffler; zapo-
czątkowali proces zrywania z harmoniką systemu dur-
moll w wyniku stosowania techniki dodekafonicznej.
WIEDEŃSKI KONGRES 1814–15, zjazd monar-
chów i dyplomatów państw eur. po upadku Napoleona
I w celu uregulowania międzynar. sytuacji polit. i
spraw ustrojowych; gł. rola Rosji, W. Brytanii, Austrii,
Prus oraz Francji; przyjęcie zasad: legitymizmu i
równowagi sił między mocarstwami; w zasadzie
restytuowano stan ustrojowy sprzed rewolucji fr.
1789–99, także stan polit. w Europie, ale z wieloma
odstępstwami, m.in.: utw. Związek Niem., połączono
Holandię i Belgię w Królestwo Niderlandów, część
Saksonii włączono do Prus; w sprawach pol.: zlikwi-
dowano Księstwo Warsz., utw. Królestwo Pol. (w unii
z Rosją) oraz Wolne Miasto Kraków, a W. Księstwo
Pozn. włączono do Prus; k.w. opowiedział się za
tłumieniem ruchów republ. i nar. w Europie.
WIEDEŃSKI KRÓLIK NIEBIESKI, austr. rasa
królików; ciemnostal. z niebieskim odcieniem; masa
ciała ok. 4,5 kg; hodowane na futro i mięso.
WIEDEŃSKI, LAS, Wienerwald, najdalej na pn.
wschód wysunięte fliszowe pasmo Alp, w Austrii; wys.
do 893 m (Schöpfl); lasy bukowo-dębowe; region
turyst.-wypoczynkowy dla mieszkańców Wiednia.
WIEDEŃSKI UKŁAD 1515, traktat między Jagiel-
lonami (Zygmunt I Stary, Władysław II Jagiellończyk)
a Habsburgami (ces. Maksymilian I); zapewniał tym
ostatnim sukcesję w Czechach i na Węgrzech w
zamian za neutralność w stosunkach Polski z Moskwą
i Krzyżakami.
WIEDEŃSKIE ARBITRAŻE, rozstrzygnięcie przez
Niemcy i Włochy roszczeń terytorialnych Węgier
wobec Czechosłowacji i Rumunii; pierwszy arbitraż
(2 XI 1938) przyznał Węgrom pd. część Słowacji i
Rusi Podkarpackiej, drugi (30 VIII 1940) — pn.
Siedmiogród; po II wojnie świat. decyzje obu a.w.
zostały anulowane.
WIEDEŃSKIE TRAKTATY POKOJOWE, mię-
dzynar. traktaty zawarte w Wiedniu; m.in.: 18 XI
1738, zakończył wojnę sukcesyjną pol. 1733–35,
przyznał księstwo Lotaryngii dożywotnio Stanisławowi
Leszczyńskiemu (po jego śmierci — Francji); 14 X
1809, po wojnie fr.-austr. (w dobie wojen napoleoń-
skich), znany jako traktat w ? Schönbrunn; 30 X
1864, zakończył wojnę między Prusami i Austrią a
Danią; król Danii zrzekł się księstw Holsztyna,
Szlezwiku i Lauenburga; 3 X 1866, kończący wojnę
między Austrią a Włochami, które przystąpiły do
wojny austr.-prus.; pokonana przez Prusy Austria,
mimo zwycięstwa nad wojskami wł., zrzekła się
Wenecji na rzecz Włoch.
WIEDZA, w węższym znaczeniu — ogół wiarygod-
nych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością
ich wykorzystania (w. nauk.); w szerokim znaczeniu —
wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym
przypisuje się wartość poznawczą lub(i) praktyczną.
„WIEDZA”, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i
lit., wyd. 1906–10 w Wilnie; pismo PSS-Lewicy; red. T.
Rechniewski; kontynuacja: „Nowe Życie” (1910–11),
„Światło” (1911–12), „Kuźnia” (1913–14).
WIEDZA EGZOTERYCZNA [gr.], naukozn. wiedza
popularna, powszechnie dostępna, przeznaczona do
publ. wykładania; przeciwieństwo wiedzy ezoterycznej.
WIEDZA EZOTERYCZNA [gr.], wiedza tajemna,
przeznaczona tylko dla grona wtajemniczonych, wy-
brańców; przeciwieństwo wiedzy egzoterycznej.
„WIEDZA I ŻYCIE”, miesięcznik popularnonauk.,
wyd. 1926–39 i od 1946 w Warszawie; materiały po-
święcone wszystkim dziedzinom nauki, zwł. naukom
ścisłym, biologii i medycynie; dodatek humanistyczny.
WIEDZA POWSZECHNA, Wydawnictwo „Wie-
dza Powszechna” Sp. z o.o., wydawnictwo utw. 1952
w Warszawie, do 2007 Państwowe Wydawnictwo
„Wiedza Powszechna” w Warszawie; literatura nauk.

i popularnonauk. ze wszystkich dziedzin wiedzy;
tematyczne encyklopedie, leksykony, słowniki, pod-
ręczniki do nauki języków obcych i nauki języka pol.
dla cudzoziemców, słowniki języków obcych, słowniki i
poradniki języka pol.; reprinty.
WIEK, geol. jednostka geochronologiczna dziejów
Ziemi; jest częścią epoki, dzieli się na doby; chrono-
stratygraf. odpowiednikiem w. jest ? piętro.
„WIEK”, dziennik polit.-społ.-lit., wyd. 1873–1906 w
Warszawie, od 1899 pod nazwą „Wiek Ilustrowany”;
1905 zawieszony (zmieniał tytuł); zał. i red. (do 1875)
F.H. Lewestam, następnie K. Zalewski.
WIEK BIOLOGICZNY CZŁOWIEKA, antropol.
stan biol. dojrzałości dziecka w różnych fazach jego
rozwoju; mierniki stopnia zaawansowania w.b.cz.:
wiek zębowy (np. liczba wyrżniętych zębów), wiek
szkieletowy (stopień skostnienia kości); w.b.cz. dzieci
równolatków danej populacji jest zróżnicowany; stan-
dardy wyznaczają normy rozwojowe.
WIEK DORASTANIA, adolescencja, wiek dojrze-
wania, okres rozwoju człowieka stanowiący przejścio-
we stadium między dzieciństwem a dojrzałością biol. i
psychol. (dorosłością); wyróżnia się 3 etapy: preado-
lescencja (10.–12. rok życia), wczesny w.d. (13.–16. rok
życia), późny w.d. (17.–20. rok życia).
WIEK RĘBNOŚCI, leśn. przeciętny, docelowy wiek
drzewostanów, w którym mogą być wyrąbane w danym
obrębie leśnym; drzewostany w w.r. osiągają rozmiary
odpowiadające potrzebom gosp.; dla sosny i świerka
wynosi ok. 100 lat.
WIELAND [wi

˙
:lant] Christoph Martin, 1733–1813,

pisarz niem.; przedstawiciel oświecenia; prof. uniw. w
Erfurcie; popularyzator twórczości W. Szekspira w
Niemczech; powieść dydakt.-rozwojowa Agaton, ro-
kok. liryka, poematy epickie (Oberon); przekłady.
WIELAND [wi

˙
:lant] Heinrich Otto, 1877–1957, che-

mik niem.; prof. m.in. politechn. i uniw. w Mona-
chium; czł. Tow. Król. w Londynie; badania struktury
kwasów żółciowych, procesów oddychania komórko-
wego, budowy hormonów, alkaloidów, glikozydów;
1927 Nagroda Nobla.
WIELBARSKA KULTURA, dawniej kultura goc-
ko-gepidzka, archeol. kultura okresu wpływów rzym. i
wczesnego okresu wędrówek ludów; nazwa od cmen-
tarzyska w Malborku-Wielbarku; pocz. (do schyłku
II w. n.e.) Pomorze Gdańskie i Środk., pn. Wielko-
polska i ziemia chełmińska, potem przesuwanie się
osadnictwa na pd. wschód (m.in. zach. Mazowsze,
Wołyń); ukształtowanie się k.w. i jej przemieszczenia
łączy się ze znaną ze staroż. źródeł pisanych migracją
Gotów i Gepidów z terenów Skandynawii nad M.
Czarne i w rejon środk. Dunaju.

WIELBŁĄD DWUGARBNY, baktrian, Camelus
bactrianus, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała do 3 m, ogona ok. 50 cm, wys. w
kłębie 1,8–2,2 m, masa ciała 450–700 kg; udomowiony
w środk. Azji, hodowany od Krymu i Azji Mn. po
Pakistan i Chiny; wykorzystywany do transportu
towarów i ludzi, dostarcza mleka, mięsa, wełny i skór.
WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, dromader, Camelus
dromedarius, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała 220–340 cm, ogona 55–75 cm, wys. w
kłębie 180–220 cm, masa ciała 450–670 kg; wielbłąda
dwugarbnego różni się nieco większym wzrostem, dłuż-
szymi nogami, 1 garbem na grzbiecie i mniej obfitym
owłosieniem; udomowiony w pd. części Płw. Arabskie-
go; użytkowany m.in. na Saharze jako wierzchowiec,
zwierzę juczne, źródło mleka, mięsa, wełny i skóry.

WIELBŁĄDKI, Raphidioptera, rząd leśnych owa-
dów, dł. 1–2 cm, o wydłużonym i wzniesionym
przedtułowiu; w. mają 2 pary dużych błoniastych
skrzydeł; prowadzą drapieżny styl życia; pożyteczne.
WIELBŁĄDOWATE, Camelidae, rodzina ssaków z
rzędu ? parzystokopytnych; 6 gat.; kończyny 2-
-palczaste (rozwinięte palce III i IV), zakończone
pazurowatymi raciczkami; warga górna rozdwojona;
roślinożerne, żołądek 3-komorowy; do w. należą:
alpaka, baktrian (wielbłąd dwugarbny), dromader
(wielbłąd jednogarbny), gwanako, lama, wigoń.

WIELCY KOMNENOWIE, dynastia bizant. cesarzy
Trapezuntu, panująca 1204–1461; wywodzili się od
wnuka cesarza bizant. Andronika I Komnena.
WIELCY MOGOŁOWIE, hist. ? Mogołów Wiel-
kich dynastia.
WIELECI, Lutycy, Lucice, grupa plemion zachod-
niosłow. osiadłych w średniowieczu nad Hawelą i
Pianą; gł. plemiona: Chyżanie, Czrezpienianie, Do-
łężanie i Redarowie (utworzyli Związek ? Wielecki),
Sprewianie, Stodoranie; ulegli germanizacji.
WIELECKI ZWIĄZEK, Związek Lucicki, śred-
niow. związek 4 plemion zachodniosłow.: Chyżan,
Czrezpienian, Dołężan i Redarów; władza wiecu i
kapłanów; walczył z Sasami, po wojnie wewn. między
plemionami 1057–60 stracił znaczenie, jego ziemie
XI–XII w. przeszły pod władzę książąt Pomorza Zach.
i Obodrzyców.
WIELEŃ, m. w woj. wielkopol. (pow. czarnkowsko-
trzcianecki), nad Notecią; 6,0 tys. mieszk. (2013); ośr.
usługowy z różnorodnym drobnym przemysłem, m.in.
drzewnym; prawa miejskie przed 1458; kościół para-
fialny Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP
(XVII w.), kościół poewang. konstrukcji szkieletowej
(XVIII w.).
WIELEŻYŃSKI Marian, 1879–1945, inżynier che-
mik; pionier przemysłu gazowniczego w Polsce;
współzał. (1912) spółki Gaz Ziemny (od 1920 Gazo-
lina), projektant i kier. budowy gazociągów (np.
Daszawa–Lwów) do przesyłania gazu ziemnego; arty-
kuły na temat badań ropy naft. i gazownictwa.
WIELGUS Stanisław, ur. 1939, biskup, filozof; prof.
KUL (1989–98 rektor); 1999–2006 biskup płocki; XII
2006 mianowany arcybiskupem metropolitą warsz.,
I 2007 zrezygnował z urzędu po ujawnieniu współ-
pracy ze służbą bezpieczeństwa; znawca filozofii
średniow. (Zachodnia i polska nauka średniowieczna
— encyklopedycznie).
WIELHORSKI Józef, hrabia (od 1787), 1759–1817,
generał; uczestnik wojny pol.-ros. 1792 i powstania
kościuszkowskiego 1794, później w Legionach pol. we
Włoszech; w Księstwie Warsz. 1811–12 zca min.
wojny; w Królestwie Pol. 1815–16 min. wojny.
WIELHORSKI Michał, hrabia (od 1787), ok. 1730–
1794, oboźny kor. 1758–62, kuchmistrz w. litew. 1763–
74; przeciwnik Familii, obrońca dawnego ustroju
Rzeczypospolitej, poseł Generalności konfederacji
barskiej w Paryżu; prace hist.-polityczne.
WIELICHOWO, m. w woj. wielkopol. (pow. gro-
dziski); 1,8 tys. mieszk. (2013); ośr. usługowy dla
rolnictwa (uprawa pieczarek); różnorodna drobna
wytwórczość; prawa miejskie od 1429–30. W pobliżu
W. złoże gazu ziemnego.
WIELICKI Krzysztof, ur. 1950, alpinista; wspinaczki
m.in. w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum; 17 II
1980 pierwsze zimowe wejście (z L. Cichym) na
Mount Everest; drugi Polak (po J. Kukuczce), który
zdobył wszystkie (14) szczyty o wys. powyżej 8000 m.
WIELICKIE, POGÓRZE, wsch. część Pogórza
Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i
Raby; równoleżnikowe szerokie garby (maks. wys.
ponad 550 m), rozcięte dolinami licznych dopływów
Wisły; gęste zaludnienie; region roln.; gł. m.: Skawina,
Wieliczka.
WIELICZKA, m. powiat. w woj. małopol., w aglo-
meracji Krakowa; 21,3 tys. mieszk. (2013); kopalnia
soli kam. (od XIII w.), 1992 po katastrofalnym
wycieku wód do wyrobisk kopalni zaniechano wydo-
bycia; różnorodny przemysł; miejscowość uzdrowisko-
wa (m.in. sanatorium pod ziemią); turystyka; eksploa-
tacja solanek od X–XI w. (później metodą odparowa-
nia solanki); część kopalni stanowi obiekt muzealno-
-turyst. z wykonanymi przez górników rzeźbami, kapli-
cami (najstarsza z XVII w.) i Muzeum Żup Krak.;
drewn. kościół (1581); prawa miejskie od 1290; od
XIV w. jedno z gł. miast górn. i ośr. handlu solą w
Polsce.
WIELIMIE, jez. na Równinie Charzykowskiej (woj.
zachodniopomor.), na wys. 133 m; 1865 ha (w tym
wyspy 111 ha); maks. głęb. 5,5 m; płycizny i szuwary;
brzegi niskie; przepływa Gwda; połączone strugą Nie-
zdobna z jez. Trzesiecko; gł. ośr. turyst. — Szczecinek.
WIELISZEW, w. gminna w woj. mazow. (pow.
legionowski), w pobliżu Jez. Zegrzyńskiego i początku
Wodociągu Pn.; duża wieś (ok. 3,5 tys. mieszk.);
uprawa warzyw, kwiatów, drzew i krzewów owoco-
wych, cegielnia; ośr. usługowy dla pobliskich letnisk.
WIELKA ARMIA, fr. Grande Armée, armia fr.,
zreorganizowana 1803 przez Napoleona Bonapartego;
1811 — ok. 820 tys. żołnierzy (z czego 272 tys. z
państw sprzymierzonych); rozbita 1812 w czasie

kampanii ros. i odwrotu spod Moskwy; szef sztabu
L.A. Berthier (1805–14).
WIELKA BAHAMA, Grand Bahama Island, wyspa
na O. Atlantyckim, w pn. części archip. Bahamy, w
państwie Bahamy; 1,4 tys. km2, 51 tys. mieszk. (2010);
nizinna, wys. do 12 m; rybołówstwo; turystyka; gł.
miejscowość Freeport.
WIELKA BIAŁA ANGIELSKA ŚWINIA, jorkszy-
ry, ang. rasa mięsnych świń; biało ubarwione, ostro-
uche; masa ciała do 400 kg; zasięg międzynar.;
wykorzystywana do krzyżowania z innymi rasami.
WIELKA BIAŁA POLSKA ŚWINIA, rasa mięsnych
świń; efekt krzyżowania wielkiej białej ang., średniej
białej ang. i niem. szlachetnej świni; biało ubarwiona,
ostroucha; masa ciała nawet ponad 350 kg.

WIELKA BRYTANIA, państwo wyspiarskie w pn.-
-zach. Europie, na W. Brytyjskich, na O. Atlantyckim i
M. Północnym. Nazwa pełna polska: Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Nazwy oryginalne: ang. United Kingdom, ang. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Strona WWW: www.royal.gov.uk, www.gov.uk. Po-
wierzchnia: 243,1 tys. km2. Ludność: 64,2 mln miesz-
kańców (2013). Struktura narodowa: Anglicy 77%;
Szkoci 9%; Walijczycy 5%; Irlandczycy 3%; Murzyni
2%; Indusi 2%; Pakistańczycy 1%; inni 1%. Struktura
wyznaniowa: anglikanie 30%; katolicy 12%; chrześ-
cijanie (inne odłamy) 27%; muzułmanie 3%; hindusi
1%; sikhowie 1%; wyznawcy judaizmu 1%; inni 9%;
bezwyznaniowcy 16%. Stolica: Londyn. Ustrój: mo-
narchia konstytucyjna. Podział administracyjny: 4
kraje historyczne (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia
Północna). Język urzędowy: angielski. Jednostka
monetarna: funt szterling (GDB). Warunki natural-
ne. W skład W.B. wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia,
Irlandia Pn. oraz dependencje Korony bryt. i terytoria
zamorskie. Największa wyspa — W. Brytania silnie
rozczłonkowana; pn. wybrzeża fiordowe, pd. klifowe i
riasowe; w pn. części G. Kaledońskie i Grampiany,
rozdzielone rowem tektonicznym Glen More; w
środk. — Wyż. Południowoszkocka i G. Pennińskie,
na pd. zachodzie G. Kambryjskie, na pd. wschodzie
nizinny Basen Londyński; klimat umiark. ciepły
wybitnie mor., wpływ ciepłego Prądu Zatokowego; b.
gęsta sieć rzeczna, wiele jezior (polodowcowe, tekto-
niczno-polodowcowe), mszary; lasy bukowe, bukowo-
-grabowe, jesionowo-dębowe, brzozowo-dębowe,
wrzosowiska. Najwyższy punkt: Ben Nevis (1343 m
n.p.m.) w Grampianach. Najniższy punkt: bagna
Fenland (4 m p.p.m.). Rzeki: Tamiza, Severn, Trent,
Ouse. Jeziora: Lough Neagh, Loch Lomond, Loch
Monar. Gospodarka. Jeden z najsilniej gosp. roz-
winiętych krajów świata; obok USA największy eks-
porter kapitału; wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego
(w szelfie M. Północnego), węgla kam.; gł. gałęzie
przemysłu: elektron., precyzyjny, lotn.-rakietowy,
zbrojeniowy, samoch., chem. (w tym farm.), rafineryj-
ny, maszyn., spoż. (whisky, gł. szkocka), hutnictwo i
przemysł lekki; hodowla gł. bydła (11 mln) i owiec;
uprawy: zboża (pszenica, jęczmień, owies), buraki
cukrowe, ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe; rybo-
łówstwo; turystyka (ponad 25 mln osób rocznie); gęsta
sieć kol. i drogowa; gł. porty: Londyn, Grimsby–
Immingham, Liverpool; połączenia z kontynentem
tunelem kol. (od 1994) i promowe. Dynamika wzrostu
gospodarczego: 1,7% (2013). PKB na 1 mieszk. wg
parytetu siły nabywczej: 36,2 tys. dol. USA (2013).
Historia. Zasiedlona przez Celtów; I w.–ok. 410
panowanie rzym. (prócz obszaru Szkocji); V–VI w.
podbój ob. ziem ang. przez Anglosasów (heptarchia),
ich chrystianizacja od 597; od 793 najazdy wikingów;
X w. zjednoczenie Anglii przez królów Wessexu; 1066
podbój przez Normanów (Wilhelm I Zdobywca);
wojny ang.-fr., m.in. za dyn. Plantagenetów (1154–
1485) — stuletnia 1337–1453; XI–XIII w. podbój
Walii i od XII w. Irlandii; XIII w. powstanie
parlamentu; 1485–1603 dyn. Tudorów; anglikanizm;
od 1603 dyn. Stuartów i unia ze Szkocją, 1642–48
wojna domowa, 1649–60 republika; XVI–XVII w.
pocz. potęgi mor. i polityki kolonialnej; w wyniku
rewolucji 1688–89 monarchia konst.; 1707 zjednocze-
nie Anglii i Szkocji w Królestwo W.B.; od 1714 dyn.
hanowerska, pocz. rządów gabinetowych (wigowie,
torysi); 1783 strata 13 kolonii amer. (USA); 1793–
1815 udział w koalicjach antyfr.; od ok. 1770 rewolucja
przem., 1. gosp. potęga świata do lat 70. XIX w.;
ekspansja kolonialna (największe imperium świat.);
XIX w. rywalizacja Partii Konserwatywnej z Partią
Liberalną, a od lat 20. XX w. z Partią Pracy; od 1901
dyn. Koburgów (od 1917 pod nazwą Windsor); w
I wojnie świat. czł. ententy, w II — koalicji antyhitl.
(rząd W. Churchilla); 1945–51 reformy gosp. i so-
cjalne Partii Pracy; od 1949 czł. NATO, 1960–72
EFTA, od 1973 EWG; rozpad imperium kolonial-
nego; konflikt w Irlandii Pn.; w latach 70. silny kryzys
gosp. i społ.; 1979–97 rządy konserwatystów (M.
Thatcher, J. Major), liberalne reformy gosp., poprawa
sytuacji ekon.; od 1993 czł. UE; 1997–2010 rządy Partii
Pracy (A. Blair, G. Brown); 1998 zawarto północnoirl.
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DYSLOKACJA [łac.], fiz. rodzaj defektu struktury
krystal.; polega na przesunięciu jednych płaszczyzn
sieciowych względem innych przy zachowaniu spój-
ności sieci.
DYSMORFIA [gr.], med. nieprawidłowa budowa
ciała; m.in. powstałe wskutek pierwotnego defektu
rozwoju zarodka (malformacje), wskutek działania sił
mech. na normalne tkanki (deformacje).
DYSMUTACJA [łac.], chem. ? dysproporcjonowa-
nie.
DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ang. Super-
oxide Dismutase (SOD), enzym neutralizujący anio-
norodnik ponadtlenkowy (O2)��; katalizuje prze-
kształcenie 2 cząsteczek (O2)�� do nadtlenku wodoru
(H2O2 rozkładanego przez katalazę) i tlenu (O2);
obecna we wszystkich organizmach tlenowych.
DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, rozpad
cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) na jony
zachodzący w wyniku ich oddziaływania z cząsteczkami
rozpuszczalnika (np. wody); elektrolity mocne nieza-
leżnie od stężenia ulegają całkowitej d.e., a elektrolity
słabe dysocjują częściowo, przy czym liczba cząsteczek
zdysocjowanych wzrasta wraz z rozcieńczeniem roz-
tworu.
DYSOCJACJA FOTOCHEMICZNA, chem. ?
fotoliza.
DYSOCJACJA TERMICZNA, rozpad cząsteczek
związków chem. na cząstki (mniejsze cząsteczki,
atomy, rodniki) zachodzący w podwyższonej temp.;
w przemyśle ważny jest rozkład termiczny alkanów
zawartych w ropie naft. (? kraking).
DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ STAŁA,
stosunek iloczynu stężeń jonów powstających podczas
dysocjacji elektrolitycznej do stężenia cząsteczek
niezdysocjowanych, pozostających w równowadze
chem. z jonami; stała w danej temp.; opisuje dysocja-
cję elektrolitów słabych.
DYSOCJACYJNE OBJAWY, med. grupa psycho-
gennych zaburzeń psych., będących poza świadomą
kontrolą chorego; pozostawiają niepamięć; są to za-
burzenia przytomności, zamroczenie, amnezja, osłu-
pienie.
DYSONANS [łac.], lit. rym niedokładny, w którym
współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej, ak-
centowanej samogłoski wersu.
DYSONANS [łac.], muz. współbrzmienie 2 lub więcej
dźwięków (d. harmoniczny) lub następstwo 2 dźwię-
ków (d. melodyczny), sprawiające wrażenie niezgod-
ności; przeciwieństwo konsonansu.
DYSONANS POZNAWCZY, psychol. stan wywołany
równoczesnym występowaniem w świadomości jednost-
ki sprzecznych treści poznawczych; powoduje przykre
napięcie emocjonalne, które skłania do czynności
mających na celu usunięcie powstałej niezgodności.
DYSOPERACJA [łac.], przeciwdziałanie, ekol. typ
związku międzygatunkowego (koakcji), w którym
partnerzy ponoszą straty w wyniku eliminowania
osobników lub ograniczania ich możliwości życiowych;
występuje gł. pomiędzy gat. o zbliżonych wymaga-
niach ekol. w wyniku konkurencji o pokarm, miejsca
gniazdowania i in.
DYSPALATALIZACJA [łac.], zatrata miękkości
spółgłosek, np. gwarowe łamę, zamiast łamię; także
zmiana przedniej artykulacji samogłoski na tylną, np.
w przegłosie: kwiat, z dawnego kwiet.
DYSPAREUNIA [gr.], med. zaburzenie polegające
na niezdolności do osiągania ? orgazmu i satysfakcji
seksualnej podczas stosunku płciowego ze stałym
partnerem; najczęstszą przyczyną d. jest nieakcepto-
wany seksualnie partner.
DYSPENSA [łac.], w Kościele katol. zwolnienie
wiernego (przez papieża, biskupa ordynariusza, prze-
łożonego zakonnego, proboszcza) od obowiązujących
przepisów prawa kościelnego.
DYSPEPSJA [łac. 5 gr.], med. ? niestrawność.
DYSPERGATORY [łac.], substancje ułatwiające
rozdrabnianie cząstek stałych do rozmiarów koloidal-
nych w celu wytworzenia układów ? dyspersyjnych
oraz zapobiegające łączeniu się cząstek koloidowych w
większe skupiska.
DYSPERSJA [łac.], statyst. miara zróżnicowania
elementów populacji statystycznej, ? odchylenie
standardowe.
DYSPERSJA FAL, zależność prędkości fazowej fal
harmonicznych od ich częst. (długości fali).
DYSPERSJA ORGANIZMÓW, rozprzestrzenia-
nie się, ekol. przemieszczanie się osobników doro-
słych, form młodocianych, nasion lub przetrwalników
w stosunku do obszaru zajętego przez populację.

DYSPERSJA ŚWIATŁA, rozszczepienie światła,
rozkład widmowy światła złożonego (np. białego) na
jednobarwne składowe w wyniku dyfrakcji, interferen-
cji lub załamania.
DYSPERSYJNY UKŁAD, układ rozproszony,
układ niejednorodny fizycznie, składający się z fazy
ciągłej, zw. fazą rozpraszającą lub dyspersyjną (np.
gaz, ciecz), i fazy rozproszonej, zw. też zdyspergowaną
(np. b. drobnych cząstek ciała stałego lub maleńkich
kropelek cieczy zawieszonych w ośr. ciągłym); do u.d.
należą m.in.: dym, mgła, układy koloidowe (np. mleko,
kleje, farby).
DYSPLAZJA [gr.], med. zaburzenie morfogenezy
wywołane nieprawidłową strukturą lub czynnością
komórek jednej tkanki, co powoduje nieprawidłową
jej organizację i różnicowanie.
DYSPOZYCJA MOCY, jednostka organiz. elektro-
energetyki koordynująca pracę części lub całego
systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę
połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów; w
Polsce — Krajowa Dyspozycja Mocy.
DYSPROPORCJONOWANIE, autoredoksyda-
cja, dysmutacja, reakcja chem. polegająca na jedno-
czesnym utlenianiu jednych cząsteczek (lub jonów) i
redukcji innych cząsteczek (jonów) tego samego
związku chem.; np. 2Cu+ = Cu2+ + Cu0 — jeden
jon miedzi(I) oddaje elektron, przechodząc na wyższy
stopień utlenienia (Cu+ – e = Cu2+), a drugi pobiera
elektron, zmniejszając stopień utlenienia i przecho-
dząc w obojętny atom miedzi (Cu+ + e = Cu0).
DYSPROZ [gr.], Dy, dysprosium, pierwiastek chem. o
liczbie atom. 66, względnej masie atom. 162,50, metal;
miękki; gęst. 8,55 g/cm3, temp. topn. 1412oC, temp.
wrz. 2562oC; aktywny chemicznie; stosowany m.in. w
technice jądr. (absorbuje neutrony), jako dodatek
stopowy; odkryty 1886 (P. Lecoq de Boisbaudran).
DYSSOMNIE [gr.], med. ilościowe lub jakościowe
zaburzenia snu; skracanie się lub wydłużanie czasu
snu, zaburzenia rytmu snu i czuwania; występują w
wielu chorobach psych., niektórych somatycznych,
rzadziej samodzielnie.
DYSTANS OSOBNICZY, biol. najmniejszy odstęp
tolerowany między 2 osobnikami tego samego gat.
zwierząt; przekroczenie d.o. wyzwala zachowanie
antagonistyczne, np. przy dystansie kryt. — wywołuje
agresję.
DYSTANS SPOŁECZNY, poczucie obcości w sto-
sunku do jednostek i (lub) grup społ. różniących się
miejscem w strukturze społ., religią, stylem życia,
wykształceniem itp.
DYSTANSE BIOLOGICZNE, oparte na dyspozy-
cjach dziedzicznych i specyficzne dla danego gat. od-
ległości między osobnikami jednego lub różnych gat.
zwierząt, określające rodzaj zachowań społ.; np. dys-
tans osobniczy, dystans kryt. zw. dystansem bezwzględ-
nej obrony, (przekroczenie wyzwala agresję), dystans
ucieczki (po przekroczeniu jego osobnik ucieka).
DYSTEN [gr.], cyjanit, minerał, odmiana polimor-
ficzna krzemianu glinu Al2[O|SiO4]; krystalizuje w
układzie trójskośnym; niebieski w różnych odcieniach,
rzadziej zielonawy, żółtawy lub bezbarwny, o szklistym
połysku; typowy minerał skał metamorficznych; sto-
sowany gł. do wyrobu materiałów ogniotrwałych i
kwasoodpornych, niekiedy w jubilerstwie.
DYSTONIA [gr.], med. zaburzenie ruchowe polega-
jące na nadmiernym, przedłużonym skurczu niektó-
rych mięśni, prowadzącym do nienaturalnego, przy-
musowego ustawienia głowy, tułowia lub kończyn.
DYSTORSJA [łac.], fiz. wada układu opt. przejawia-
jąca się niejednakowym powiększeniem (zmniejsze-
niem) różnych części obrazu.
DYSTROFIA [gr.], med. zaburzenie rozwojowe lub w
odżywianiu tkanki, narządu, układu, całego organiz-
mu; prowadzi do zmian zanikowych, zwyrodnienio-
wych lub przerostowych; d. niemowląt, głodowa,
mięśniowa.
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, przewlekła, uwarun-
kowana genetycznie zwyrodnieniowa choroba mięśni
(też serca); postępujące osłabienie i zanik mięśni, w
przypadku mięśni obręczy miednicznej i kończyn
trudności w chodzeniu, przykurcze; różne postacie
kliniczne.
DYSTROFIZM [gr.], humitrofizm, ekol. stan biol.
jeziora; duża zawartość związków humusowych, za-
kwaszenie wody, często niedobór tlenu i substancji
pokarmowych; uboga jakościowo fauna i flora; pro-
wadzi do zarastania jezior i powstawania torfowisk.
DYSTRYBUANTA [łac.], mat. funkcja F(x), okreś-
lona dla danej zmiennej losowej X, przyporządkowu-

jąca dowolnej liczbie rzeczywistej x prawdopodobień-
stwo P(X 4 x); d. w pełni charakteryzuje rozkład
prawdopodobieństwa zmiennej losowej X.
DYSTRYBUCJA [łac.], mat. uogólnienie pojęcia
funkcji eliminujące niemożność różniczkowania (roz-
szerzające możliwość różniczkowania na wszystkie
funkcje).
DYSTRYKT [łac.], niewielki obszar kraju wyznacza-
jący terytorialny zakres działania organu państw. lub
samorządowego; d. są zwykle tworzone w celach
sądowniczych, wykonywania administracji państw.
(np. w Polsce w okresie zaborów i okupacji niem.);
w niektórych państwach federalnych (np. USA,
Australia) nazwa terytorium należącego do federacji,
a nie do jednego z jej członów (stanów).
DYSTRYKT FEDERALNY CARACAS, Distrito
Federal de Caracas, jednostka adm. w pn. Wene-
zueli; pow. 433 km2, 2 mln mieszk. (2010); ośr. adm.
Caracas; zurbanizowany i gęsto zaludniony; rozwinięty
przemysł, m.in. spoż., włók., samoch., metalowy.
DYSTRYKT FEDERALNY MEKSYK, Distrito
Federal de México, jednostka adm. w środk. Meksy-
ku; ośr. adm. Meksyk; pow. 1,5 tys. km2; 8,6 mln
mieszk. (2010); obejmuje stolicę kraju i strefę pod-
miejską; obszar silnie zurbanizowany.
DYSTYCH [gr.], strofa dwuwierszowa; w poezji klas.
często o różnej strukturze wersów, np. d. elegijny
składający się z heksametru i pentametru.
DYSTYMIA [gr.], med. przewlekłe zaburzenie psych.,
nienasilone stany obniżonego nastroju i aktywności;
typowa w przebiegu padaczki.
DYSTYNKTYWNA CECHA, językozn. cecha odróż-
niająca głoski, częściej fonemy określonego języka; np.
nosowość, dźwięczność, akcent, iloczas.
DYSYDENCI [łac.], w państwach totalitarnych osoby
otwarcie wyrażające swój sprzeciw wobec działalności
władz i rzeczywistości politycznej.
DYSYMILACJA [łac.], językozn. zjawisko fonetyczne
polegające na wytworzeniu różnic (albo na powięk-
szeniu istniejących) między głoskami występującymi
wewnątrz wyrazu; np. gwarowe letki zamiast lekki.
DYSYMULACJA [łac.], świadome zatajenie przez
chorego objawów choroby lub kalectwa.
DYSYPACJA ENERGII, fiz.? rozpraszanie energii.
DYSYPATYWNY UKŁAD, układ fiz., w którym
energia uporządkowanego procesu zmniejsza się,
przechodząc w energię procesu nieuporządkowanego;
np. w mechanicznym u.d. całkowita energia mech.
(suma energii kinetycznej i potencjalnej) stale maleje,
przechodząc w inne postacie energii (np. w ciepło).
DYSZA [niem.], krótki kanał o zmieniającym się w
sposób ciągły przekroju, służący do zwiększenia
prędkości (a zatem i energii kinet.) płynu kosztem
spadku jego ciśn.; poddźwiękowa (zbieżna), nad-
dźwiękowa (zbieżno-rozbieżna) — d. Lavala; stoso-
wane m.in. w maszynach przepływowych, silnikach
odrzutowych, palnikach.
DYSZA POMIAROWA, metrol. ? zwężka pomia-
rowa.
DYSZKANT, dyskant [łac.], muz. górny głos w
utworach muz. (do końca XVI w.), także głos
chłopięcy o skali sopranu.
DYTYRAMB [gr.], w liryce starogr. hymn pochwalny
ku czci Dionizosa; utrzymany w patetycznym stylu, ze
skłonnością do hiperboli.
DYWAN, pers.-arab. dı̄wān, w krajach muzułm.
pierwotnie rejestr, później centr. urząd finans. i urzędy
administracji centr.; w osmańskiej Turcji — rada suł-
tańska; w Indiach Mogołów — min. finansów, w okre-
sie panowania bryt. — premier niezależnych państw.
DYWAN, pers.-arab. dı̄vān, lit. w literaturze muzułm.
Wschodu (arab., tur., pers.) zbiór lir. utworów jednego
poety; obejmuje kasydy, gazele, rubajjaty i in. wiersze.
DYWAN [tur. 5 pers.], włók. tkanina dekor. gładka
albo z? okrywą włókienną (d. wiązane, np. kobierce);
wełn. lub z włókien chem.; d. gładkie mogą być
wątkowe (z okrywą lub wyplatane — kilimy, sumaki,
gobeliny) oraz osnowowe (np. pluszowe, igłowe).
DYWANOKSZTAŁTNE, Orectolobiformes, rząd ?
rekinów; ciepłe wody oceanów; ponad 30 gat.; zwykle
średniej wielkości, wyjątek — rekin wielorybi, dł. do
18 m.
DYWERGENCJA [łac.], biol. proces rozszczepienia
linii ewolucyjnej, gdy w miejsce jednego gat. macierzys-
tego powstają dwa (lub więcej) gat. potomne (można
też mówić o d. poszczególnych cech czy organów).
DYWERGENCJA [łac.], rozbieżność, mat. skalar
określony w dowolnym punkcie pola wektorowego
~aa: div ~aa = qax/qx + qay/qy + qaz/qz, gdzie ax, ay, az —
składowe wektora.
DYWERSJA [łac.], w czasie wojny działanie z ukrycia
na terytorium nieprzyjaciela, mające na celu dezorga-
nizację systemu dowodzenia, podważenie siły i ob-
ronności atakowanego.
DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI, ekon. różni-
cowanie asortymentu produkcji przez przedsiębior-
stwa; strategia zmniejszania ryzyka prowadzenia dzia-
łalności gosp. oraz unikanie odpowiedzialności za
posiadanie dominującej i monopolistycznej pozycji
na rynku.
DYWETYNA [fr.], tkanina imitująca skórę zamszową
lub aksamit; prawa strona pokryta gęstym meszkiem,
osnowa zwykle bawełn., splot atłasowy wątkowy
(satynowy) lub skośny.
DYWIDENDA [łac.], dochód otrzymywany przez
akcjonariuszy z tytułu posiadania przez nich akcji.
DYWIZJA [fr. 5 łac.], związek taktyczny, złożony z
kilku pułków lub brygad (5–15 tys. żołnierzy), zwykle
w składzie korpusu lub armii; w Polsce od poł. XVII w.
DYWIZJA RUMSZY, 5. Syberyjska Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od I 1919

między Wołgą a Uralem i na Syberii; walki z Armią
Czerwoną; dca płk K. Rumsza; 1920 wcielona do WP
(Bryg. Syberyjska).
DYWIZJA SS GALICJA, niem. SS Schützen-
-Division Galizien, ukr. SS Striłećka Dywizija
Hałyczyna, w czasie II wojny świat. ukr. formacja
do walki na froncie wsch.; utw. IV 1943 przez Ukr.
Komitet Centr. w Krakowie; liczyła 16 tys. ludzi; dca
gen. F. Freytag; rozbita VII 1944 pod Brodami;
odtwarzana na Śląsku, od III 1945 pod zwierzchnością
Ukr. Komitetu Nar. (uznany przez Niemców) jako
1. Dyw. Ukr. Armii Nar. (gen. P. Szandruk); użyta do
walki w Styrii (Graz), poddała się Brytyjczykom.
DYWIZJA SS GALICJA, niem. 14. SS Schützen-
Division Galizien, jedna z 17 dyw. Waffen-SS (?
SS) zwerbowanych spośród ludności nieniem. podczas
II wojny światowej.
DYWIZJA STRZELCÓW POLSKICH, pol. for-
macja wojsk., utw. IV 1917 na Ukrainie; VII 1917 na
froncie galic.; dca gen. T. Bylewski; IX 1917 weszła w
skład I Korpusu Pol. w Rosji.
DYWIZJA ŻELIGOWSKIEGO, 4. Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od X
1918 na Kubaniu; walki z Armią Czerwoną i oddzia-
łami ukr. S. Petlury; dca gen. L. Żeligowski; 1919
wcielona do WP (10. dyw. piechoty).
DYWIZJON [łac.], pododdział, gł. w artylerii (2–6
baterii), w lotnictwie (2–3 eskadry), w marynarce
wojennej (3–5 okrętów), zwykle w składzie pułku lub
brygady.
DYWIZJONIZM [fr.5 łac.], szt. plast. podział plamy
barwnej przez rozbicie jej na małe punkty, które przy
patrzeniu na obraz z pewnej odległości dają wrażenie
jednolitej plamy; metoda twórcza impresjonistów i
neoimpresjonistów.
DYWIZJONY LOTNICTWA POLSKIEGO W
WIELKIEJ BRYTANII, podstawowe jednostki Pol.
Sił Powietrznych, formowane od VII 1940, w okresie
zagrożenia W. Brytanii niem. inwazją; udział w bitwie
o W. Brytanię, nalotach na Niemcy, transportach
broni do kraju.
DYZARTRIA [łac. 5 gr.], med. zaburzenie artykula-
cji mowy; skutek osłabienia mięśni języka, podniebie-
nia i gardła, niektórych schorzeń ośrodkowego układu
nerwowego.
DYZAŻIO, disaggio, ekon. wyrażony procentowo
lub kwotowo spadek kursu papieru wartościowego
poniżej jego wartości nominalnej, albo kursu walut
i dewiz poniżej ich rynkowego lub średniego kursu.
DYZENTERIA [łac. 5 gr.], med. ? czerwonka
bakteryjna.
DYZENTERIA OWIEC, zakaźna, zaraźliwa tylko w
obrębie stada, choroba nowo narodzonych jagniąt,
wywoływana przez bakterię Clostridium perfringes;
objawy: brak apetytu, biegunka, gorączka, zwierzę
stoi z wygiętym grzbietem; także bezobjawowe zejścia
śmiertelne.
DYZENTERIA ŚWIŃ, zakaźna, zaraźliwa choroba
świń, gł. w wieku 10–16 tygodni, wywoływana przez
krętka Serpulina; objawy: utrata apetytu, biegunka.
DYZUNICI [łac.], pol. prawosławni, którzy nie uznali
? unii brzeskiej 1596 (gł. na Białorusi i Ukrainie);
także Ormianie mieszkający w Polsce, którzy nie
przystąpili do unii z 1667.
DYŻEWSKI Marek, ur. 1946, teoretyk muzyki,
historyk sztuki, publicysta muz.; inicjator Dni Muzyki
Starych Mistrzów we Wrocławiu; tamże rektor Akad.
Muz.; audycje radiowe, spektakle audiowizualne.
DZAOUDZI, m. we wsch. części Majotty, fr. po-
siadłości w archip. Komorów, na O. Indyjskim, na
wyspie Dzaoudzi, połączonej groblą z wyspą Pamanzi;
15,3 tys. mieszk. (2007); port handl. (wywóz olejków
eterycznych, kopry, wanilii), rybacki i jachtowy; port
lotniczy.
DZAWCHAN, Dzawchan-gol, rz. w zach. Mongolii;
dł. 800 km, dorzecze 71,2 tys. km2; źródła w g.
Changaj, uchodzi do jez. Chjargas-nuur; wykorzysty-
wana do nawodnień.
DZBANECZNIK, Nepenthes, owadożerny, pnący się
półkrzew, jedyny rodzaj w rodzinie dzbanecznikowa-
tych (Nepenthaceae) z ok. 70 gat.; organy pułapkowe
— dzbankowate twory z wieczkiem, napełnione
płynem trawiennym; lasy równik. od Filipin po
Australię.
DZBANÓW, RÓWNINA ? Tran Ninh.
DZEDZU, Cheju,m. w Korei Pd., na wyspie Dzedzu-
do; ośr. adm. prow. Dzedzu; 401 tys. mieszk. (2010);
ośr. przem. (włók., spoż.), usługowy regionu sadowni-
czego i turyst.; port handl. i rybacki; port lotn.;
uniwersytet.
DZEDZU-DO, Cheju-do, wyspa w Korei Pd., u pd.
wybrzeża Płw. Koreańskiego; wraz z sąsiednimi,
skalistymi wysepkami stanowi prow. Dzedzu; 1825
km2, 532 tys. mieszk. (2010); górzysta (wys. do 1950
m); jaskinie lawowe; turystyka; uprawa jęczmienia,
bawełny, owoców cytrusowych, herbaty; rybołówstwo;
gł. m. Dzedzu.
DZIADOSZANIE, Dziadoszyce, Dziadosze, ple-
mię osiadłe we wczesnym średniowieczu na pn.-zach.
obszarach Dolnego Śląska.
DZIADOSZYCE ? Dziadoszanie.
DZIADY, u ludów słow. i bałtyckich (gł. na Białorusi i
Litwie) uroczystość ku czci zmarłych; były obchodzone
2 razy w roku (wiosna, jesień), sięgały tradycjami
czasów przedchrześcijańskich.
DZIAŁ WODNY, hydrol. linia oddzielająca obszary
odwadniane przez różne systemy rzeczne (lub ich
części), morza i oceany.
DZIAŁANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZASADA,
zasada akcji i reakcji, fiz. trzecia zasada dynamiki
Newtona; ? Newtona zasady dynamiki.
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masa 5–10 kg; od innych kolczatek różni się dłuższym
dziobem i rzadszymi kolcami; Nowa Gwinea.
PRAKOPYTNE, kondylartry, zool. kopalne, prymi-
tywne ssaki kopytne; różnej wielkości, wyglądem
przypominały prymitywne drapieżne; wszystko- lub
roślinożerne; pojawiły się w kredzie, wymarły w mio-
cenie; od nich wyprowadza się m.in. kopytne, mrów-
niki, walenie.
PRAKRYSZTAŁY, geol. kryształy występujące w
skałach magmowych (np. kryształy oliwinu w bazalcie,
plagioklazu w andezycie), krystalizujące wcześniej niż
ciasto skalne; rodzaj ? fenokryształów.
PRAKRYTI [sanskr.], filoz. ind. prasubstancja, na-
tura, podłoże, materialna podstawa rzeczywistości,
źródło aktywności; pierwiastek żeński; zwykle przeciw-
stawiona ? puruszy.
PRAKRYTY [sanskr.], ogólna nazwa średnioindo-
aryjskich języków lud. i lit., gł. w pn. i środk. Indiach
od poł. I tysiącl. p.n.e. do końca I tysiącl. n.e.;
najważniejsze p. lit.: ardhamagadhi, magadhi, maha-
rasztri, śauraseni; czasem do p. zalicza się również pali.
PRAKSEOLOGIA [gr.], metodol., naukozn. teoria
sprawnego działania, dziedzina badań nauk. dotyczą-
cych wszelkiego celowego działania ludzkiego, zwł.
racjonalności, skuteczności i efektywności jego metod;
jednym z twórców i czołowych przedstawicieli p. był T.
Kotarbiński.
PRAKSYTELES, Praxitélēs, IV w. p.n.e., rzeźbiarz
gr. z Aten; wybitny przedstawiciel szkoły attyckiej;
mistrz miękkiego modelunku i zmysłowego wdzięku;
wprowadził akt kobiecy; dzieła znane gł. z kopii rzym.
(Satyr odpoczywający, Afrodyta z Knidos).
PRAKTYKA [niem. 5 gr.], naukozn. dziedzina
świadomej i celowej aktywności ludzkiej polegającej
na przedmiotowej, zobiektywizowanej realizacji ja-
kiejś nauki, doktryny, koncepcji itp.; obejmuje także
rezultaty owej działalności i doświadczenia w niej
nabyte; czasem przeciwstawiana teorii jako dziedzinie
aktywności wyłącznie intelektualnej.
PRAKTYKABLE [niem. 5 fr.], przystawki, teatr
drewn. elementy konstrukcyjne (niewidoczne dla
publiczności) wspomagające dekoracje; służą np. do
podtrzymywania ścian, stawiania na nich czegoś lub
stawania na nich (np. jeśli aktor ma się pokazać w
oknie, umieszczonym dość wysoko, wchodzi po schod-
kach p. przystawianego od tyłu do ściany); także w sali
teatr., widowiskowej — składane, zapasowe siedzenie
bez oparcia, przymocowane od strony przejścia do
rzędu stałych foteli, zw. też dostawką, strapontenem.
PRAŁAT [łac.], w Kościele rzymskokatol. duchowny
mający zwyczajną jurysdykcję kośc., tzn. wynikającą z
urzędu lub funkcji (biskup, wikariusz generalny);
także tytuł honorowy duchownych.
PRAMBANAN, miejscowość w Indonezji, na Jawie,
w pobliżu Jogyakarty; wielki kompleks świątynny Lara
Jongrang (X w., restauracja XX w.); gł. świątynia
poświęcona Śiwie; w pobliżu świątynie buddyjskie
(VIII, IX w.).
PRAMIAZGA, bot. ? prokambium.
PRAMONOTEIZM [gr.], teoria w religioznawstwie
głosząca, że najbardziej pierwotną formą wierzeń rel.
był ? monoteizm, który później uległ degeneracji i
przekształcił się w różne kulty (animistyczne, politeis-
tyczne); twórcą teorii był W. Schmidt.
PRAMPOLINI Enrico, 1894–1956, wł. malarz, sce-
nograf, eseista; współdziałał z ruchem futuryst.,
następnie jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej
(Czarodziej szybkości); w Paryżu czł. Cercle et Carré
i Abstraction-Création.
PRANA [sanskr.], w hinduizmie tchnienie życiowe,
podstawowy pierwiastek przenikający człowieka, który
umożliwia mu życie i ruch.
PRANAGOZALĄŻKOWE, Progymnosprmophyta,
gromada kopalnych roślin o pokroju drzew iglastych;
pień wys. 10–20 m, zakończony pióropuszem liści;
uważa się, że p. dały początek roślinom nasiennym.
PRANDTAUER, Prandauer, Jakob, 1660–1726, ar-
chitekt austr.; wybitny reprezentant dojrzałego baroku;
opactwo Benedyktynów w Melk nad Dunajem.
PRANDTL [prantl] Ludwig, 1875–1953, fizyk niem.;
prof. politechn. w Hanowerze, zał. i dyr. inst. nauk.
aerodynamiki w Getyndze; prace z dziedziny aero- i
hydrodynamiki, teorii sprężystości i plastyczności,
wytrzymałości materiałów; podał analogię błonową;
twórca teorii warstwy przyściennej i teorii profilu
aerodynamicznego.
PRANDTLA LICZBA, Pr, liczba podobieństwa
termodynamicznego charakteryzująca zdolność płynu
do przewodzenia ciepła; równa stosunkowi współ-
czynnika lepkości kinematycznej płynu do współczyn-
nika wyrównywania temperatur.
PRANDTLA RURKA, mech. rodzaj rurki spiętrze-
niowej; składa się z 2 współosiowych rurek, z których
jedna mierzy ciśn. spiętrzenia, druga — przez otworki
w ściance bocznej — ciśn. statyczne; z różnicy tych
ciśn. (czyli ciśn. dynamicznego), korzystając z równa-
nia Bernoulliego, oblicza się prędkość przepływu.
PRANERCZE, śródnercze, ciało Wolffa, parzysty
narząd wydalniczy krągłoustych, ryb i płazów (u
wyższych kręgowców tylko u zarodka); jest drugą
formą rozwojową ? nerki; część p. służy do wyprowa-
dzania nasienia.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ekon. wpro-
wadzanie do obiegu pieniędzy pochodzących z nie-
legalnych źródeł w celu nadania im pozorów legal-
ności; np. odprowadzanie podatku od fikcyjnych
przychodów z restauracji.
PRANIE MÓZGU, ang. brainwashing, technika
zmierzająca do systematycznego osłabienia i niszcze-
nia dotychczasowych przekonań i nawyków jakiejś
osoby; może przybierać formy znęcania się psych. i

fiz., jak: fałszowanie informacji na temat osób bliskich
i stosunków społ., ograniczenie kontaktów z otocze-
niem, głodzenie czy wręcz grożenie śmiercią.
PRANTL Karl von (mł.), 1849–93, botanik niem.;
prof. uniw. we Wrocławiu i dyr. ogrodu bot. tamże;
współtwórca (z A. Englerem) wielotomowego dzieła
Die natürlichen Pflanzenfamilien.
PRAPAGÓREK, w religii staroż. Egiptu bóg-Stwór-
ca, który pod postacią p. wyłonił się z ? Nu (pra-
oceanu), zapoczątkowując dzieło stworzenia świata.
PRAPANTJI, Prapañcā, XIV w., indonez. poeta
dworski, historyk; autor poematu Nagarakretagama,
który jest doskonałym źródłem dla poznania legend,
historii, polit., kult. i społ. aspektów życia jawajskiego
królestwa Majapahit.
PRAPŁAZIEC, płazak, Lepidosiren paradoxa, ryba
dwudyszna; dł. do 1,2 m; skrzela słabo rozwinięte, 2
worki płucne; samiec opiekuje się ikrą; okres suszy
spędza zagrzebany w mule; muliste, zarośnięte zbior-
niki dorzecza Amazonki.
PRAPŁETWIEC, Protopterus, rodzaj ryb dwudysz-
nych; 4 gat.; dł. 0,3–2 m; rzeki tropik. Afryki; znaczenie
gosp. lokalne.
PRAPTAK, zool. ? archeopteryks.
PRASA [łac.], techn. maszyna do prasowania, czyli
wywierania nacisku (nie uderzania) przez element
roboczy (suwak) na obrabiany element; stosowana
m.in. do kucia i tłoczenia elementów metal., tłoczenia
przedmiotów z tworzyw sztucznych, wyciskania soków
i olejów, wytwarzania pastylek i tabletek; prymitywne
p. dźwigniowe, a następnie śrubowe, były stosowane
już w starożytności do wyciskania soku z owoców.
PRASA [łac.], ogół druków periodycznych, różniących
się częstotliwością ukazywania się, nakładem, inten-
cjami wydawcy, oczekiwaniami odbiorcy, zawierający
informacje, komentarze, oceny dotyczące wydarzeń
polit., społ., gosp., kult. itp.; w szerszym znaczeniu
także czasopiśmiennictwo specjalistyczne (nauk.,
zaw.); pierwsze gazety codzienne powstały w XVIII
w., w XIX w. agencje prasowe oraz p. komercyjna
(masowa, sensacyjna); w latach 20. XX w. pojawiły się
magazyny ilustrowane; pierwsze pol. pismo — „Mer-
kuriusz Polski Ordynaryjny” (1661); rozwój p. od zał.
„Kuriera Polskiego” (1729); po 1864 liczne tygodniki i
p. komercyjna; w okresie 20-lecia międzywojennego
rozwój; 1939–45 w kraju (p. tajna oraz tzw. p. gadzi-
nowa) i na emigracji; po 1945 krajowa p. podporząd-
kowana władzy i zmuszona do realizacji jej celów
polit.; od 1976 wydawnictwa tzw. drugiego obiegu; po
upadku systemu komunist. wolność wypowiedzi, nowe
tytuły informacyjno-polit. oraz p. sensacyjna, tabloidy,
pisma ilustrowane dla masowego czytelnika.
PRASA FILTRACYJNA, rodzaj filtru ciśnieniowego
o działaniu okresowym; zestaw dociśniętych do siebie,
ułożonych naprzemian obciągniętych tkaniną płyt i
pustych ram; do wnętrza ram doprowadza się pod ciśn.
zawiesinę; ciecz przesącza się i spływa na dół prasy, a
osad zbiera się na tkaninie i wypełnia wnętrze ram.
PRASA HYDRAULICZNA, prasa, w której nacisk
jest wywierany za pomocą suwaka połączonego z
tłokiem (lub nurnikiem) przesuwającym się w cylind-
rze pod wpływem ciśn. cieczy; ciśn. cieczy w cylindrze
wywołuje pompa (np. tłokowa) lub akumulator
hydrauliczny; p.h. skonstruował 1795 J. Bramah (przy
współudziale H. Maudslaya).
PRASA MECHANICZNA, prasa, w której nacisk jest
wywierany za pomocą suwaka o napędzie mech.; zależ-
nie od sposobu wprawiania w ruch suwaka p.m.: dźwig-
niowa, korbowa, kolanowa, śrubowa, mimośrodowa.
PRASKA PROWINCJA KULTUROWA, archeol.
prow. kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży
środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między
środk. i górną Łabą a środk. Dnieprem, istniejąca
V–VII w.; nazwa od czes. Pragi; podstawą gospodarki
było rolnictwo i hodowla bydła; osiedla otwarte,
pochówki ciałopalne, najczęściej popielnicowe; twór-
cami p.p.k. były społeczności słow., nazywane w
przekazach pisanych z VI–VII w. Sklawinami.
PRASKA SZKOŁA STRUKTURALISTYCZNA,
gł. kierunek badawczy ? strukturalizmu eur., kon-
centrujący się wokół ? Praskiego Koła Lingwistycz-
nego; rozwinęła koncepcję F. de Saussure’a o języku
jako systemie znaków, zajmowała się systemem leksy-
kalnym i stylistyką, stworzyła nową dziedzinę języko-
znawstwa, ? fonologię.
„PRASKA WIOSNA”, próba demokratyzacji ustroju
komunist. w Czechosłowacji 1968; na pocz. 1968 nowe
kierownictwo KPCz z A. Dubčekiem zapowiedziało
zerwanie z dziedzictwem stalinizmu; 5 IV program KC:
m.in. zniesienie cenzury, zezwolenie na działalność
małych firm pryw., uznanie prawa obywateli do
zgromadzeń i zrzeszania się; zapoczątkowany proces
reform przerwała VIII 1968 wojsk. interwencja państw
UkładuWarsz., w wyniku której zginęło ponad 80 osób.
PRASKIE KOŁO LINGWISTYCZNE, Cercle
Linguistique de Prague, stowarzyszenie językozn.,
zał. 1926 przez V. Mathesiusa, zalążek praskiej szkoły
strukturalistycznej; gł. przedstawiciele: B. Havránek,
R. Jacobson, S. Karcevski, N. Trubieckoj.
PRASKIE POKOJE: 30 V 1635, między ces.
Ferdynandem II a elektorem saskim Janem Jerzym I
w czasie wojny trzydziestoletniej; przyznał Saksonii
Łużyce jako lenno czes.; 23 VIII 1866, zakończył
wojnę austr.-prus.; pokonana Austria zrzekła się praw
do Szlezwiku-Holsztyna, zgodziła na rozwiązanie
Związku Niem. oraz zyski terytorialne Prus w środk.
i pn. Niemczech.
PRASKRZYPY, praskrzypowce, Hyeniales, rząd z
gromady skrzypowych, obejmujący wymarłe rośliny o
cechach pośrednich między ? skrzypami a ? papro-
ciami; żyły w dewonie.

PRASLIN [praslę
˙
], Praslin Island, wyspa w archip.

Seszeli, w grupie Mahé, na O. Indyjskim; pow. 39 km2,
ok. 5 tys. mieszk.; wys. do 370 m; wilgotny las równik.;
rezerwat (na Liście Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult.
UNESCO) z endemicznym gat. palm kokosowych
(Lodoicea maldivica); ośr. wypoczynkowe i kąpieliska;
lotnisko.
PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK, prajęzyk, z którego ok.
V–VI w. n.e. rozwinęły się języki słowiańskie.
PRASOWANIE, wywieranie nacisku za pomocą
prasy: a) tłoczenie objętościowe, podczas którego
następuje zmiana kształtu i grubości półwyrobu, b) wy-
ciskanie stemplem (na prasie kuźniczej), c) kształto-
wanie pod ciśn. przedmiotów z materiałów rozdrob-
nionych (proszków, trocin); p. to także wygładzanie
powierzchni (tkanin, skóry) przez nacisk gorącej
powierzchni żelazka lub specjalnej prasy.
PRASOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH,
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, gł. duro-
plastów; tworzywa termoplast. wprowadza się do
formy prasowniczej w postaci proszku lub granulatu;
przez prasowanie formuje się też, zwł. w przemyśle
samoch., wyroby otrzymywane z poliestrowych tło-
czyw arkuszowych; prasowanie tłoczne (stosowane już
w 1. poł. XX w.) i przetłoczne.
PRASOZNAWSTWO, medioznawstwo, nauka o
tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy
(mediów); w szerszym znaczeniu wiedza o komuniko-
waniu masowym.
PRASZKA, m. w woj. opol. (pow. oleski), nad Prosną;
7,9 tys. mieszk. (2013); zakłady sprzętu motoryzacyj-
nego, metal., maszyn., odzież., spoż.; węzeł drogowy;
muzeum; prawa miejskie 1392–1870 i od 1919.
PRATCHAWCE, zool. ? pazurnice.
PRATCHETT [präczet] Terry, (Terence Daniel
John), 1948–2015, pisarz ang.; bestselerowe powieści
fantasy i science fiction utrzymane w konwencji kome-
diowej; Kolor magii, Ciekawe czasy, Potworny regi-
ment.
PRATER, słynny park w Wiedniu, między Dunajem a
Kanałem Dunajskim; zał. w XV w. jako zwierzyniec
cesarski; popularny ośr. sport.-wypoczynkowy i roz-
rywkowy.
PRATO, m. w środk. Włoszech (region Toskania),
nad rz. Bisenzio (dopływ Arno); 187 tys. mieszk.
(2010); ośr. adm. prowincji Prato; duży ośr. przemysłu
włók.; ponadto przemysł metal., maszyn., miner.,
spoż.; węzeł drogowy; muzea; got. katedra (XIII, XV
w.), kościoły, zamek (XIII w.), pałace, m.in. Palazzo
Pretorio (przeł. XIII i XIV w.).
PRATOLINI Vasco, 1913–91, pisarz wł.; neorealista;
powieści z życia mieszkańców robotn. dzielnic Floren-
cji (Ulica ubogich kochanków, trylogia Una storia
italiana).
PRATT [prät] Edwin John, 1882–1964, poeta kanad.,
tworzący w języku ang.; prof. uniw. w Toronto;
romant. liryki i poematy epickie o morzu oraz walce
człowieka z żywiołem.
PRAU [malajskie], nazwa różnych typów malaj. i
indonez. łodzi wiosłowych i żaglowych; używane od
tysięcy lat w prawie niezmienionej postaci.
PRAU, Gunung Prau, czynny wulkan w Indonezji, w
środk. części Jawy, na południowy wschód od m.
Pekalongan; wys. 2565 m; wraz z wulkanami Sundoro i
Sumbing tworzy jeden masyw.
PRAVAZ [prawa

˙
:z] Charles Gabriel, 1791–1857, fr.

chirurg ortopeda; zał. i kier. Inst. Ortopedycznego w
Lyonie; nowe metody leczenia ortopedycznego; w
leczeniu tętniaków zastosował własny przyrząd —
prototyp dzisiejszej strzykawki.
PRAWA CZŁOWIEKA, zespół podstawowych, nie-
zbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących
człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry,
płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie nar. lub
społ., majątek, urodzenie, stan zdrowia i in.; nieod-
łącznie związane z naturą człowieka; uniwersalny
system ochrony p.cz. stworzyła ONZ; pierwszą próbą
ich określenia była Deklaracja praw człowieka z 1948;
jej rozwinięciem — Pakty praw człowieka z 1966;
istnieją też 3 systemy regionalne oprac. przez Radę
Europy (Europejska konwencja praw człowieka), OPA
i OJA.
PRAWA KARDYNALNE, określenie nadrzędnych i
niezmiennych zasad ustroju Rzeczypospolitej XVII–
XVIII w.; obejmowały m.in.: artykuły henrykowskie,
pacta conventa, zasadę wolnej elekcji, neminem
captivabimus nisi iure victum, liberum veto; na sejmie
1767–68 zagwarantowane przez Rosję.
PRAWA LOGICZNE, twierdzenia logiki, zdania
prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej inter-
pretacji występujących w nich stałych pozalog.; na ich
podstawie orzeka się wynikanie log. jednych zdań z
drugich.
PRAWA WŁASNOŚCI, ekon. określone prawem,
dopuszczalne społecznie pryw. i grupowe możliwości
korzystania z zasobów dóbr i usług; ustanowienie p.w.
ma na celu utrzymanie porządku społecznego, a ich
przestrzeganie powinno gwarantować państwo; także
kierunek nauk. (ang. property rights) badający p.w.; u
jego podstaw leży stwierdzenie, iż koszty transakcji są
minimalizowane, gdy p.w. są jasno określone, a właści-
ciele mają nieskrępowaną swobodę dysponowania
nimi.
PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI JED-
NOSTKI, zespół uregulowanych konstytucją i usta-
wami uprawnień obywatela określających jego udział
w wykonywaniu władzy państw. (m.in. prawo wybor-
cze, wolność zrzeszania się).
PRAWASZE, pravaši, chorw. ruch nar. od lat 60.
XIX w.; przywódca A. Starčević; celem odzyskanie
suwerenności państw.; największe wpływy w latach 80.

i na pocz. 90. XIX w.; 1894 program szerokiej
autonomii dla Chorwacji; od 1895 wewn. rozłamy.
PRAWDA, gr. etētymı́a, alé̄theia, łac. veritas, filoz.
według tzw. klas. definicji p. — zgodność, adekwat-
ność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy,
którego ten sąd dotyczy; pierwsze sformułowanie klas.
definicji p. pochodzi od Arystotelesa; prawda ontolo-
giczna — zgodność bytu z jego własną istotą; w klas.
filozofii ind. — zgodność myśli, mowy i czynu z
rzeczywistością; semantyczna definicja A. Tarskiego
— zdanie „p” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy
(jest tak, że) „p”; koherencyjna defincja p. — wewn.
spójność twierdzeń jakiejś teorii; pragmatystyczna
definicja p. — to, co poznawczo użyteczne i korzystne.
„PRAWDA”, tygodnik społ.-polit. i lit., wyd. 1881–1915
w Warszawie; zał. i red. (do 1902) A. Świętochowski;
jedno z czołowych czasopism pol. pozytywizmu.
„PRAWDA”, dziennik ros., wyd. od 1912 w Moskwie;
organ prasowy bolszewików (od 1918 KC), po
rozwiązaniu 1991 KPZR dziennik niezależny.
PRAWDA RUSKA, Russkaja prawda, Prawda
rośkaja, zbiór praw Rusi Kijowskiej; najstarsza
wersja, tzw. Krótka Prawda, pochodzi z XI w.;
późniejsze z XII w. (Obszerna Prawda) i XVII w.
(Skrócona Prawda).
PRAWDIŃSK, do 1946 Friedland, pol. Frydland,
m. w Rosji (obw. kaliningradzki), nad Łyną; 4,4 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., zakład asfaltobetonu;
miejsce znanej bitwy (? Frydland).
PRAWDOPODOBIEŃSTWA RACHUNEK, teo-
ria prawdopodobieństwa, probabilistyka, dział
matematyki zajmujący się badaniem modeli zjawisk
losowych (przypadkowych) oraz praw rządzących tymi
zjawiskami; jej obecny rozwój jest w znacznym stopniu
stymulowany problemami formułowanymi m.in. w
technice, biologii, fizyce i chemii, ekonomii, medycy-
nie, socjologii, psychologii.
PRAWDOPODOBIEŃSTWA ROZKŁAD, mat. ?
rozkład zmiennej losowej.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO, mat. liczbowe wyra-
żenie oceny możliwości zajścia jakiegoś zdarzenia
losowego; dla doświadczeń losowych o skończonej
liczbie jednakowo prawdopodobnych wyników —
wyraża się stosunkiem liczby wyników sprzyjających
danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych
wyników w danym doświadczeniu (klas. definicja p.);
ogólnie p. definiuje się aksjomatycznie (A. Kołmogo-
row, 1933).
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A POSTERIORI,
mat. prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarze-
nia, gdy nasza wiedza o tym zdarzeniu jest wzboga-
cona rezultatami eksperymentów i obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A PRIORI, mat.
prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarzenia
opisujące naszą wiedzę o tym zdarzeniu przed wyko-
naniem odpowiednich eksperymentów lub obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE,
mat. prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia
losowego A obliczone przy założeniu, że zaszło inne
zdarzenie B; zwykle oznaczane P(A|B).
PRAWDZIWEK, bot. ? borowik (szlachetny).

PRAWEJ DŁONI REGUŁA, fiz. reguła określająca
kierunek i zwrot siły elektromotorycznej (SEM) indu-
kowanej w przewodniku poruszającym się w stałym polu
magnet.: jeśli prawa dłoń z wyciągniętymi 4 palcami i
odchylonym kciukiem jest ustawiona nad przewodni-
kiem tak, że linie sił pola magnet. trafiają na wewn.
część dłoni, a kciuk wskazuje kierunek ruchu przewod-
nika, to pozostałe palce wskazują kierunek indukowanej
w przewodniku SEM (a więc i kierunek prądu elektr.).
PRAWICA, określenie powstałe we Francji w okresie
walki mieszczaństwa przeciwko absolutyzmowi (fr. Sta-
ny Generalne 1789), gdy przedstawiciele arystokracji,
szlachty, duchowieństwa zasiadali w parlamencie po
prawej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej
stronie króla; rozpowszechnione w XIX w. jako zbior-
cze określenie ugrupowań zachowawczych (konserwa-
tywnych), uznających za nadrzędne wartości poszano-
wanie dla tradycji, autorytetów, hierarchii społ., wstrze-
mięźliwość w dokonywaniu zmian w systemie społ.-
-gosp. i polit., sprzyjających gospodarce wolnorynkowej.
PRAWICA HEGLOWSKA, nurt heglizmu, zw.
także szkołą staroheglowską, interpretujący filozofię
religii G.W.F. Hegla w duchu ortodoksyjnego chrześ-
cijaństwa i broniący wniosków wynikających z jego
systemu (m.in.: G.A. Gabler, H.F.W. Hinrichs, J.K.F.
Rosenkranz).
PRAWIERÓWNIA, geol. ? peneplena.
PRAWO, system ogólnych i abstrakc. reguł zachowa-
nia (norm prawnych) związanych genet. i funkcjonal-
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krasowych, lecz o innej genezie — powstałych w
skałach, które nie ulegają krasowieniu.
PSEUDOLOGIA [gr.], kłamstwo patologiczne,
zespół Delbrucka, zaburzenie psych.; chorobliwa
skłonność do mijania się z prawdą, kłamania, lecz
bez intencji wprowadzenia rozmówcy w błąd; stanowi
rodzaj zaburzeń osobowości.
PSEUDOMORFOZA [gr.], kryształ fałszywy, twór
krystaliczny, którego zewnętrzna postać nie odpowia-
da budowie wewn. i składowi chem.; przyjmuje postać
pierwotnego minerału, którego miejsce zajął, a który
uległ przemianom chem. lub został wyługowany.
PSEUDONIM [gr.], przybrana lub nadana nazwa
(nazwisko lub imię zmyślone, anagram, kryptonim),
różniące się od nazwy prawnie przysługującej; używa-
ne m.in. przez artystów, dziennikarzy, działaczy kon-
spiracyjnych.
PSEUDONIMIA, pseudoepigrafia, stosowana w
starożytności metoda lit. polegająca na przypisywaniu
autorstwa danego dzieła jakiejś wybitnej postaci z
przeszłości.
PSEUDOPODIA [gr.], zool. ? nibynóżki.
PSEUDOSFERA [gr.], mat. powierzchnia obrotowa
utworzona przez obrót ? traktrysy dokoła jej asymp-
toty; na p. realizuje się (częściowo) płaska geometria
Łobaczewskiego.
PSEUDOSOLARYZACJA [gr.-łac.], fot. ? Sabat-
tiera zjawisko.
PSEUDOSYMETRIA [gr.], symetria fałszywa, wy-
stępowanie kryształów w postaciach pozorujących
wyższą symetrię niż rzeczywista symetria sieci prze-
strzennej tych kryształów; obserwowana gł. w przy-
padku ? kryształów bliźniaczych.
PSEUDOTSUGA, bot. ? daglezja.
PSG, Paris-Saint-Germain, fr. klub piłkarski; zał.
1970 w Paryżu; zdobywca Pucharu Zdobywców Pu-
charów (1996).
PSI GRZYB, potoczna nazwa różnych gat. grzybów
kapeluszowych, nierozpoznawalnych przez amatorów
grzybobrania lub ich zdaniem niejadalnych albo też o
małej wartości konsumpcyjnej.
PSIA GWIAZDA, astr. ? Syriusz.
PSIA TRAWKA, bot. ? bliźniczka.
PSIANKA, Solanum, roślina zielna lub krzew z ro-
dziny ? psiankowatych, z ponad 1500 gat. z obszarów
międzyzwrotnik., gł. z Ameryki Pd.; w Polsce np.
trująca p. słodkogórz (S. dulcamara), z liści —
surowiec leczn.; niektóre gat. doniczkowe i rabatowe.
PSIANKOWATE, Solanaceae, rodzina roślin ziel-
nych, krzewów i drzew z klasy dwuliściennych; strefa
tropik. i umiark.; 96 rodzajów z ponad 2,3 tys. gat.;
wiele gat. trujących (np. pokrzyk wilcza-jagoda, psian-
ka słodkogórz), niektóre leczn. (np. mandragora) lub
uprawne (np. ziemniak, pomidor, papryka, tytoń).
PSICHA

˙
RIS Ja

˙
nis, Iannis Psycharis, 1854–1929,

gr. pisarz i językoznawca; prof. École Nationale des
Langues Orientales Vivantes w Paryżu; inicjator i
realizator idei wprowadzenia do literatury gr. języka
lud.; prace językozn., szkice lit., powieści, nowele,
sztuki teatr., poezje.
PSIE POLE, dzielnica w pn.-wsch. części Wrocławia,
na pr. brzegu Odry i nad Widawą; funkcje gł. przem.
(elektromaszyn., drzewny, chem., spoż.) i mieszkanio-
we; Akad. Roln. (w Strachocinie); stocznia rzeczna;
tereny rekreacyjne; cmentarze (Osobowicki, Komu-
nalny); 1109 miejsce domniemanego zwycięstwa wojsk
Bolesława III Krzywoustego nad armią niem. króla
Henryka V.
PSIZĄB, erytronium, Erytronium, rodzaj bulwias-
tych roślin zielnych z rodziny ? liliowatych, z 12 gat.,
gł. z Ameryki Pn., a tylko jeden — E. dens-canis z pd.
Europy i Azji Mniejszej.
PSIZĄB PALCZASTY, Cynodon dactylon, kosmo-
polityczna trawa; tworzy murawy, roślina ruderalna i
chwast; w Ameryce Pn. jedna z gł. roślin pastwisko-
wych; odporna na suszę.
PSKOWSKIE, JEZIORO, ros. Psko

˙
wskoje o

˙
ziero,

est. Pihkva järv, jez. w Rosji, przy granicy z Estonią;
710 km2; tworzy jeden zbiornik wodny z jez. Pejpus;
do J.P. uchodzi rz. Wielika.
PSKÓW, Pskow, m. obw. w Rosji, nad rz. Wielika;
192 tys. mieszk. (2010); przemysł elektromaszyn.,
spoż., miner., lniarski, odzież.; rzemiosło artyst.; węzeł
komunik., port lotn.; szkoła wyższa; teatry, muzea;
1138–1348 pod władzą Nowogrodu Wielkiego, na-
stępnie stol. samodzielnej republiki; 1510 włączony do
państwa mosk.; pozostałości kremla (Krom, XIII w.) z
soborem Troickim (ob. z XVIII w.), monastyry,
sobory, cerkwie (XIV–XIX w.); domy kupców z XVII
w., budowle modernistyczne (koniec XIX w.).

PSL ? Polskie Stronnictwo Ludowe.
PSL „ODRODZENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Odrodzenie”.
PSL „PIAST” ? Polskie Stronnictwo Ludowe
„Piast”.
PSL–POROZUMIENIE LUDOWE ? Polskie
Stronnictwo Ludowe–Porozumienie Ludowe.
PSL „SOLIDARNOŚĆ” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Solidarność”.
PSL „WYZWOLENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Wyzwolenie”.
PSOE ? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotni-
cza.
PSOTA [pszo

˙
to] Irén, ur. 1929, aktorka węg.;

współpraca z teatrami na prowincji i w Budapeszcie,
gł. z Teatrem im. I. Madácha; wybitna odtwórczyni
tragicznych postaci kobiecych (Mela — Moralność
pani Dulskiej G. Zapolskiej, Katarzyna — Matka
Courage i jej dzieci B. Brechta, role tytułowe w Yermie
F. Garcı́i Lorki, Świętej Joannie G.B. Shawa); występy
w filmie, radiu i trelewizji.
PSOTNIK KOŁATEK, Liposcelis terricolis, chrzą-
szcz z rzędu gryzków; dł. 2 mm; spotykany gł. w
mieszkaniach, w starych książkach, meblach, również
pod korą drzew.
PSOWATE, Canidae, rodzina z rzędu drapieżnych
ssaków; 33 gat.; kończyny przednie 5-, tylne 4-
-palczaste (palec V szczątkowy); uzębienie tnąco-
-kruszące; węch b. dobry; wszystkie kontynenty, prócz
Antarktydy; np.: dingo, jenot, kojot, likaon, lisy,
otocjon, szakal, wilk i pies leśny.
PSTRA, PUSTYNIA, Painted Desert, obszar pół-
pustynny w USA (stan Arizona), na Wyż. Kolorado,
na pr. brzegu rz. Małe Kolorado (dopływ Kolorado);
rzeki okresowe; skąpe zbiorowiska trawiaste, rzadkie
zarośla niskich krzewów; Park Nar. Skamieniałego
Lasu; rezerwaty indiań. Navajo i Hopi.

PSTRĄGI, nazwa niektórych ryb z rodziny ?
łososiowatych; czyste, dobrze natlenione wody o
kamienistym dnie i wartkim prądzie; w Polsce p.
potokowy (Salmo trutta morpha fario), dł. ok. 40 cm
oraz aklimatyzowane: północnoamer. p. źródlany
(Salvelinus fontinalis) i p. tęczowy (Salmo gairdneri
irideus).
PSTROKOŃSKI Maciej, ok. 1553–1609, referen-
darz kor. 1599–1605, biskup przemyski od 1600,
podkanclerzy kor. od 1605, kanclerz w. kor. 1606–08,
biskup włocł. od 1608.
PSTROŚĆ TULIPANA, wirusowa choroba tulipa-
nów; zaburzenia w syntezie barwników antocyjano-
wych powodują smugowate odbarwienia płatków
okwiatu, oraz słabą, smugowatą ? chlorozę na
liściach.
PSTROWSKI Wincenty, 1904–48, górnik; czł. PPR;
1947 w liście otwartym wzywał do współzawodnictwa
pracy; propagandowy wzór przodownika pracy.
PSV, Philips SV, hol. klub piłkarski; zał. 1913 w
Eindhoven; klub fabryczny (zakłady Philips); zdobyw-
ca Pucharu Mistrzów (1988) i Pucharu UEFA (1978).
PSY GOŃCZE, łac. Canes Venatici, gwiazdozbiór
nieba pn.; w Polsce widoczny na wiosnę; najjaśniejsza
gwiazda Cor Caroli (Serce Karola); zawiera wiele
galaktyk oraz jeden z najdalszych znanych obiektów
we Wszechświecie — kwazar PC 1246 + 3406.
PSYCHE, Psyché̄, mit. gr. personifikacja duszy
ludzkiej; królewna, z powodu swej urody prześlado-
wana przez Afrodytę; ukochana Erosa; utratę i od-
zyskanie ukochanego uwiecznił Apulejusz w romansie
Metamorfozy, albo Złoty osioł.
PSYCHIATRIA [gr.], dział medycyny zajmujący się
rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką zaburzeń
psych. oraz badaniem warunków ich powstawania i
skutecznego im przeciwdziałania; zajmuje się też
rehabilitacją psych. chorych.
PSYCHICZNE CHOROBY, wszelkie zaburzenia
psych., które stanowią przedmiot zainteresowania
psychiatrii ze względu na potrzebę ich leczenia; psy-
chozy, nerwice, psychopatie, niedorozwój umysłowy.

PSYCHICZNE ZABURZENIA, wszelkie odstępstwa
od stanu zdrowia psych.; zakłócenia czynności organiz-
mu uniemożliwiające utrzymanie równowagi wewn. lub
zrównoważonej wymiany z otoczeniem w sferze psych.;
m.in. psychozy, nerwice, psychopatie, upośledzenie
umysłowe, uzależnienia, dewiacje seksualne, zaburzenia
osobowości, niektóre zaburzenia psychosomatyczne.
PSYCHIKA [gr.], w szerokim, współcz. rozumieniu
— całokształt procesów psych. i cech psych. istot
żywych, funkcja mózgu; przedmiot badania psycho-
logii; w węższym znaczeniu — specyficzna organizacja
procesów i cech psych., charakterystyczna dla danej
jednostki lub typowa dla pewnej grupy społecznej.
PSYCHOANALIZA [gr.], nauka o człowieku wyjaś-
niająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowoś-
ci, a także zjawisk kulturowych i społ. za pomocą
psychodynamicznej koncepcji świadomości i nieświa-
domości, teorii popędów, teorii nerwic, w tym lęku i
mechanizmów obronnych; w węższym znaczeniu
metoda diagnozowania i leczenia zaburzeń psych.,
której prekursorem był wiedeński lekarz psychiatra S.
Freud; w rozwoju p. można wyróżnić następujące
nurty: 1) klas., wiernie kontynuujący poglądy prekur-
sora — Freuda; 2) ? psychologię analityczną C.G.
Junga; 3) ? psychologię indywidualną A. Adlera;
4) ? psychoanalizę społeczną, zw. neopsychoanalizą,
rozwijaną m.in. przez K. Horney, E. Fromma i H.S.
Sullivana; 5) p. lingwistyczną J. Lacana.
PSYCHOANALIZA SPOŁECZNA, kierunek będą-
cy kontynuacją psychoanalizy, zrywający jednakże ze
skrajnym determinizmem biol. (seksualnym) S. Freu-
da, a w zamian podkreślający znaczenie czynników
społ. i kulturowych w kształtowaniu osobowości;
wyjaśnia procesy neurotyczne wpływem określonej
sytuacji społ.; gł. przedstawiciele: K. Horney, H.S.
Sullivan, E. Fromm.
PSYCHOCHIRURGIA [gr.], leczenie zaburzeń
psych. za pomocą zabiegów chirurgicznych; ob.
praktycznie zaniechana, wskazania wyjątkowo z po-
wodu nieodwracalnych zmian osobowości chorego.
PSYCHODELIC [saık3ude

˙
lık; ang.], muzyka psy-

chodeliczna, nurt w muzyce rockowej na przeł. lat 60.
i 70. XX w.; muzyka p. miała wywoływać u słuchaczy
stany podniecenia i euforii, analogiczne do stanów
narkotycznych; gł. przedstawiciele: Jefferson Air-
plane, Country Joe and the Fish, Vanilla Fudge, Iron
Butterfly, Flaming Lips.
PSYCHODRAMA [gr.], technika psychoterapii gru-
powej, wprowadzona przez J.L. Moreno, polegająca
na improwizowanym odgrywaniu udramatyzowanych
sytuacji i zdarzeń, w których ujawniają się postawy,
motywy oraz konflikty uczestniczących osób.
PSYCHODYSLEPTYCZNE ŚRODKI, środki
psychozomimetyczne, środki psychedeliczne,
środki psychomimetyczne, środki halucynogenne,
substancje wywołujące objawy psychotyczne (omamy,
iluzje, zaburzenia poczucia czasu, euforię) podobne
do występujących u chorych psychicznie.
PSYCHOFARMAKOTERAPIA [gr.], leczenie za-
burzeń psych. lekami psychotropowymi; leki neuro-
leptyczne, przeciwdepresyjne, anksjolityczne, nootro-
powe, też sole litu.
PSYCHOFIZJOLOGIA [gr.], psychologia fizjolo-
giczna, dział psychologii empirycznej zajmujący się
badaniem związków między zjawiskami psych. a pro-
cesami fizjologicznymi.
PSYCHOGENNE ZABURZENIA, grupa zaburzeń
psych., w których powstawaniu decydujący udział
miały czynniki natury psychol.; nerwice, zaburzenia
osobowości czy urazy psychiczne.
PSYCHOLAMARKIZM, koncepcja z dziedziny ?
ewolucjonizmu, odłam neolamarkizmu; sformułowana
pod koniec XIX w. przez amer. paleontologa, E.D.
Cope’a (rozwinął H. Driesch, A. Hyatt); przyjmuje
wpływ wewn., tzw. duchowych, czynników na powsta-
wanie przystosowań ewolucyjnych.
PSYCHOLINGWISTYKA [gr.-łac.], dział psycho-
logii zajmujący się analizą procesu przetwarzania
informacji językowych przez człowieka; termin uży-
wany od 1951; obejmuje zagadnienia odbioru, rozu-
mienia, interpretacji, a także wytwarzania i komuni-
kowania informacji językowych.
PSYCHOLOGIA [gr.], dyscyplina nauk. oraz dzie-
dzina działalności prakt. zajmująca się analizą po-
wstawania oraz przebiegu procesów psych., ich rolą w
regulacji stosunków człowieka z otaczającym go
światem, a także możliwościami kształtowania zacho-
wań ludzkich; jako samodzielna nauka empiryczna
wyodrębniła się w 2. poł. XIX w.
PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, postać ? psy-
choanalizy sformułowana przez C.G. Junga w pole-
mice z koncepcją S. Freuda; ujmuje libido jako
wszelką postać energii psych.; w strukturze psychiki
wyróżnia świadome ego, nieświadomość osobową
(jednostkową) oraz nieświadomość zbiorową wraz z
? archetypami.
PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA, jeden z gł. nur-
tów psychologii XX w., wywodzący się z psycho-
analizy; akcentuje wpływ czynników motywacyjnych i
popędowych na zachowanie się człowieka, rozwój
i funkcjonowanie jego osobowości.
PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA ? psycho-
fizjologia.
PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA, funkcjona-
lizm, kierunek w psychologii XIX/XX w. zapoczątko-
wany przez J.R. Angella, J. Deweya i in. przedstawi-
cieli tzw. szkoły chicagowskiej, akcentujący przystoso-
wawczą (adaptacyjną) funkcję procesów psych. i
osobowości człowieka.
PSYCHOLOGIA GŁĘBI, pierwotnie synonim psy-
choanalizy; każda teoria psychol. przypisująca nie-

świadomości szczególną rolę w kierowaniu zachowa-
niem człowieka.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, kierunek w
psychologii i psychoterapii kładący nacisk na zagad-
nienie zdrowia psych. oraz rozwoju osobowości
ujmowanego jako realizowanie potencjalnych możli-
wości jednostki (samorealizacja); postuluje zajmowa-
nie się człowiekiem jako całością, dostrzegając związki
między psychiką, ciałem i duchowością; zapoczątko-
wany w poł. XX w. przez A.H. Maslowa, R. Maya, C.
Rogersa.
PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA, koncepcja
opisu osobowości sformułowana przez A. Adlera;
uznaje poczucie mniejszej wartości (niższości) za
zasadniczy czynnik kształtujący osobowość, determi-
nujący zachowanie oraz prowadzący do dążeń kom-
pensacyjnych.
PSYCHOLOGIA INTROSPEKCYJNA, kierunek
w psychologii pocz. XX w. (O. Külpe i szkoła
würzburska), kładący nacisk na bezpośrednie i subiek-
tywne metody (tzw. introspekcyjne) badania zjawisk
świadomości.
PSYCHOLOGIA KLASYCZNA, wersja psychologii
świadomości (jako samodzielnej nauki przyr.) domi-
nująca w 2. poł. XIX w., będąca teorią faktów
doświadczenia wewn., ich opisem i klasyfikacją; p.k.
cechował atawizm i asocjacjonizm.
PSYCHOLOGIA KLINICZNA, dział psychologii
stosowanej zajmujący się badaniem, diagnozą i terapią
zaburzeń w życiu psych. człowieka oraz w jego
relacjach z otoczeniem.
PSYCHOLOGIA POSTACI, niem. Gestaltpsycho-
logie, ang. Gestalt psychology, kierunek w psycho-
logii XX w. głoszący, że życie psych. składa się ze
swoistych całości, zw. postaciami (niem. Gestalt),
będących prymarnymi danymi doświadczenia (zasada
prymatu całości nad częścią); gł. przedstawiciele: M.
Wertheimer, W. Köhler i K. Lewin.
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, nurt teoret. we
współcz. psychologii, akcentujący znaczenie procesów
poznawczych (odbioru i przetwarzania informacji)
oraz wytworzonych na ich podstawie wewn. struktur
(poznawczej reprezentacji świata) w regulacji zacho-
wania się człowieka.
PSYCHOLOGIA PRACY, psychologia przemysło-
wa, dział psychologii stosowanej zajmujący się prakt.
zastosowaniem wiedzy psychol. we wszystkich dzie-
dzinach pracy (przemyśle, handlu, komunikacji i in.);
gł. współcz. gałęzie p.p. to psychologia inżynieryjna i
psychologia organizacji.
PSYCHOLOGIA RELIGII, dyscyplina psychologii,
której przedmiotem jest badanie struktury, genezy i
funkcji przekonań oraz doświadczeń rel. (wiary),
dotyczących relacji człowieka do Boga (absolutu,
transcendencji).
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, dział psychologii
zajmujący się procesami, prawidłowościami i kierun-
kami rozwoju psychiki ludzkiej, zwł. poznawczego,
emocjonalnego i moralnego.
PSYCHOLOGIA SĄDOWA, dyscyplina psychologii
zajmująca się stanami psych. osób uczestniczących w
sytuacjach związanych z łamaniem prawa.
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, dział psychologii
zajmujący się badaniem zachowań człowieka w sytua-
cjach społ.; obejmuje m.in. problematykę interakcji
międzyosobowych, postaw, funkcjonowania małych
grup oraz tzw. zachowań zbiorowych.
PSYCHOLOGIA STOSOWANA, dyscyplina psy-
chologii zajmująca się zastosowaniem wyników badań
teoret. w różnych dziedzinach życia prakt.; w zależ-
ności od rodzaju badanej aktywności (od strony
funkcjonowania psychol. uczestników), możemy mó-
wić o psychologii wychowaczej, psychologii zdrowia,
psychologii inżynieryjnej itd.
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, dział psy-
chologii stosowanej zajmujący się problemami pra-
widłowości procesów nauczania i wychowania oraz
zastosowaniem tej wiedzy do rozwiązywania proble-
mów praktycznych.
PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT, zoopsychologia, na-
uka o? zachowaniu się zwierząt i ich psych. procesach,
stanowiąca gałąź psychologii, ściśle wiążąca się z
zoologią, etologią opisową i socjologią zwierząt.
PSYCHOLOGICZNE TEORIE PRAWA, teorie w
prawoznawstwie, rozpatrujące prawo jako zjawisko
psych., badane metodami psychol.; przedstawiciel L.
Petrażycki.
PSYCHOLOGIZM [gr.], filoz. stanowisko filoz. zwią-
zane z idealizmem subiektywnym, sprowadzające rze-
czywistość (lub tylko pewne jej dziedziny) do zjawisk
psych., np. przeżyć, treści świadomości, kompleksu
wrażeń podmiotu poznającego; m.in.: G. Berkeley, F.
Brentano, J.S. Mill, H. Spencer; stanowisko metodol. w
naukach społ., występujące gł. w 2. poł. XIX w., wg
którego przedmioty badań tych nauk można (lub
należy) wyjaśniać za pomocą metod, pojęć, praw i
teorii psychol.; w szerszym znaczeniu — pogląd
głoszący, że istotnym czynnikiem kształtowania rzeczy-
wistości społ. (np. wychowania) są procesy dokonujące
się na poziomie psychiki konkretnych jednostek.
PSYCHOLOGIZM [gr.], lit. określenie nurtu XX-
-wiecznej powieści, także nazwa wielu różnych orien-
tacji w badaniach lit. i krytyce lit. XX w., stawiających
na pierwszym miejscu zainteresowania indywidualny-
mi uwarunkowaniami twórcy lub postaci; związany z
narodzinami psychoanalizy sposób przedstawiania
postaci lit. polegał na określeniu jej w kategoriach
psychol., przy jednoczesnym osłabieniu uwarunkowań
socjol., kult., biologicznych.
PSYCHOLOGIZM [gr.], językozn. kierunek badaw-
czy nawiązujący do idei W. von Humboldta, rozwija-
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FAJUMSKIE PORTRETY, zw. też portretami
mumiowymi, egip. portrety sepulkralne z I–III w.,
malowane na deszczułkach lub płótnie, wykonywane w
Dolnym Egipcie; po raz pierwszy znalezione w oazie
Fajum (stąd nazwa).
FAJZI Mirhajdar, 1891–1928, pisarz tatar.; muz.
dramat oparty na formach lud., opowiadania i utwory
sceniczne dla dzieci.
FAKIH, faqı̄h, uczony muzułm., zaliczany do ?
alimów; specjalista w dziedzinie teorii prawa islamu
(? fikh).
FAKIH BIN SALIH, Faqı̄h Ibn S

˙
ālih

˙
, fr. Fkih-

-Ben-Salah, m. w środk. Maroku (region Tadila-
-Azilal), na pn. zachód od m. Bani Mallal; 93 tys.
mieszk. (2010); ośr. regionu roln.; inst. roln.; węzeł
drogowy.
FAKIR [arab.], muzułm. asceta wyrzekający się
własności w myśl idei, iż ubóstwo jest zasługą wobec
Allaha; pot. asceta (także hind. i dźinijski) słynący z
niezwykłych sposobów umartwiania ciała.
FAKO, najwyższy wierzchołek masywu wulk. Kame-
run, w Kamerunie, nad Zat. Gwinejską; wys. 4070 m.
FAKOLIT [gr.], geol. niewielka intruzja magmowa w
kształcie soczewki, rozdzielająca sfałdowane warstwy
skał starszych; występuje najczęściej na przegubach
antyklin.
FAKS [ang. 5 łac.], pot. nazwa ? telefaksu (usługi i
stosowanego w niej aparatu symilograficznego), a
także przesyłanego dokumentu.
FAKSYMILE [łac.], pieczęć wiernie odtwarzająca
odręczny podpis; także dokładna podobizna, kopia
rękopisu, rysunku lub druku, wykonana ręcznie,
metodą mech. lub fotoreprodukcyjną; dzięki elektro-
grafii upowszechnił się reprint.
FAKSYMILOGRAFIA [łac.-gr.], telekom. ? symilo-
grafia.
„FAKT”, ogólnopol. dziennik informacyjno-sensacyj-
ny, wyd. od 2003 w Warszawie; nakład ok. 610 tys. egz.
(2010).
FAKT SPOŁECZNY, socjol. w terminologii É. Dur-
kheima wszelki sposób działania, ustalony lub nie,
zdolny do wywierania na jednostkę przymusu, np.
prawo, religia, moda.
FAKTOMONTAŻ, lit. widowisko dram., składające
się ze swobodnego ciągu scen o charakterze reporta-
żowym, będących zapisem autentycznych wydarzeń.
FAKTORIA [łac.], placówka handl., położona w
obcym kraju, w posiadłościach zamor. lub na odleg-
łych bądź słabo zaludnionych terenach; f. niemieckiej
Hanzy były organizowane przez kupców hanzeatyc-
kich w miastach nienależących do Hanzy; w epoce
nowoż. — osady handl. kupców eur. zakładane na
obszarach zamor., stanowiły często pierwsze punkty
oparcia na obcym wybrzeżu i punkty wyjścia do
dalszych podbojów; w nowszych czasach — także
punkty handl. w odległych, słabo zaludnionych rejo-
nach państwa (np. w Kanadzie).
FAKTU LITERATURA ? literatura faktu.
FAKTURA [łac.], szt. plast. charakterystyczne cechy
powierzchni przedmiotu, np. obrazu, rzeźby; zależna
od tworzywa, techniki i indywidualnego stylu artysty.
FAKTURA [łac.], muz. sposób komponowania na
określony instrument, zespół, głos ludzki (f. orkies-
trowa, chóralna); także sposób koordynacji melodii i
harmonii w utworze muz. (f. homofoniczna, polifo-
niczna).
FAKTURA [łac.], ekon. dowód transakcji kupna–
sprzedaży, wystawiany odbiorcy przez dostawcę.
FAKULTET [niem. 5 łac.], naukozn. wydział w
szkole wyższej; we Francji i niektórych innych krajach
jednowydziałowa szkoła wyższa.
FALA DETONACYJNA, zjawisko jednoczesnego
występowania w materiale wybuchowym ? fali ude-
rzeniowej i wywołanej przez nią reakcji chem., z której
uwalniane ciepło wyrównuje straty energ. powstałe
podczas sprężania ośr.; po wyjściu z ładunku przecho-
dzi w falę uderzeniową w otaczającym ośrodku.
FALA MARTWA, rozkołys, wiatrowa fala mor.
powstała wskutek działania wiatru przed kilkoma lub

kilkunastoma godzinami; powstaje często w dużej
odległości od miejsca, do którego dotarła; jej kierunek
nie zależy od aktualnego kierunku wiatru.
FALA NOŚNA, telekom. przebieg wielkości fiz.,
którego co najmniej jeden z parametrów (np. ampli-
tuda, częst.) zmienia się w procesie ? modulacji
zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulujące-
go), będącego nośnikiem przekazywanej informacji.
FALA SPIĘTRZENIOWA ? fala uderzeniowa.
FALA STOJĄCA, fala powstała w wyniku interferen-
cji 2 fal o jednakowej częst., rozchodzących się w
przeciwnych kierunkach (np. fal bieżącej i odbitej).
FALA UDERZENIOWA, fala spiętrzeniowa, ob-
szar gwałtownego wzrostu ciśn., temp., gęst. i pręd-
kości ośr. ciągłego przemieszczający się z prędkością
większą niż prędkość rozchodzenia się dźwięku w tym
ośr.; powstaje przy wybuchach (b. silna przy eksplozji
jądr.), opływach naddźwiękowych, uderzeniu hydrau-
licznym, wyładowaniach atmosferycznych.
FALABELLA, argent. rasa miniaturowych koników;
powstała w wyniku krzyżowania kuców szetlandzkich z
małymi końmi pełnej krwi; wys. w kłębie do 87 cm
(najmniejsza klacz rasy f. miała wys. w kłębie 51 cm i
masę ciała ok. 14 kg).
FALANDYSZ Lech, 1942–2003, prawnik; prof. UW;
działacz Kom. Helsińskiego; sekr. stanu i zastępca
szefa Kancelarii Prez. RP.
FALANGA, gr. phálagx, w staroż. Grecji szyk bojowy
ciężkozbrojnej piechoty (hoplici); linia bojowa zwarta
(zwykle ośmiorzędowa), ustawiona równolegle do
frontu.
FALANGA [gr.], zrzeszenie spółdz. będące podsta-
wową komórką ustrojową socjalizmu wg koncepcji Ch.
Fouriera; zrzeszenie wytwórców i konsumentów (ok.
1600 osób), mieszkających w falansterze (osiedle
mieszkalne, z budynkami gosp. i usługowymi).
FALANGA ? Obóz Narodowo-Radykalny.
FALANGA HISZPAŃSKA, Falange Española,
hiszp. partia polit., zał. 1933 przez J.A. Primo de
Riverę; dążyła do utw. państwa korporacyjnego i
autorytarnego; 1937 podporządkowana gen. F. Franco
i połączona z karlistami; jedyna legalna partia frankis-
towskiej Hiszpanii; 1957 przekształcona w ruch polit.
(Ruch Nar., 1977 rozwiązany).
FALANGA LIBAŃSKA, Al-Kata\ib al-Lubnanijja,
libań. partia polit. zrzeszająca gł. chrześcijan maroni-
tów; zał. 1936 przez P. Dżumajjila jako organizacja
sport.-militarna, 1952 przekształcona w partię; repre-
zentuje interesy ludności chrześcijańskiej.
FALANRUK, Eupleres goudotii, ssak drapieżny z
rodziny ? łaszowatych; żywi się gł. bezkręgowcami;
wilgotne lasy Madagaskaru; gat. zagrożony.
FALARZ Nicefor Modesto, 1893–1984, działacz po-
lonijny w Brazylii; zał. i dyr. pierwszej pol. szkoły
średniej w Brazylii; deputowany do parlamentu stano-
wego w Paranie.
FALASZOWIE ? Felaszowie.
FALC [niem.] poligr. pasek papierowy lub płócienny
łączący okładkę książki z wyklejką, także zagięcie
zadrukowanego arkusza papieru przy ? złamywaniu
(falcowaniu).
FALCHAN KANGRI, ang. Broad Peak, szczyt w
Karakorum, w Indiach, w pn. części stanu Dżammu i
Kaszmir, zajętej przez Pakistan; wys. 8047 m; zdobyty
1957 przez austr. wyprawę.
FALCK Jeremiasz, ok. 1610–1677, miedziorytnik
gdań.; portrety, ilustracje, wzory złotnicze, reproduk-
cje obrazów.
FALCKENBERG [fa

˙
lknb1rk] Otto, 1873–1947,

niem. reżyser, dramatopisarz; współzał. (1901) kaba-
retu lit. Die elf Scharfrichter w Monachium; związany
z Kammerspiele w Monachium (od 1917 dyr.); wyst.
(do 1944) m.in. dramatów: A. Strindberga, W.
Szekspira (Sen nocy letniej, Hamlet, Otello), G.E.
Lessinga, F. Schillera, H. von Kleista, J.W. Goethego;
inscenizacje sztuk współcz., m.in. G. Kaisera, B.
Brechta, L. Pirandella; autor wielu sztuk teatr. (m.in.
Doktor Eisenbart); po II wojnie świat objęty zakazem
działalności; 1947 zrehabilitowany, a Kammerspiele
nazwano jego imieniem.
FALCÓN [falko

˙
n], stan w pn.-zach. Wenezueli, nad

M. Karaibskim; 24,8 tys. km2, 985 tys. mieszk. (2010);
stol. Coro; wydobycie ropy naft.; uprawa trzciny
cukrowej, pomidorów; hodowla owiec; rybołówstwo;
porty naft.: Amuay, Punta Cardón.
FALCONET [falkone

˙
] Étienne Maurice, 1716–91,

rzeźbiarz fr.; rzeźby dekor. i alegor.; 1766–78 działał w
Rosji (słynny Jeździec Miedziany — pomnik Piotra I w
Petersburgu).
FALCONI [falko

˙
ni] Giovanni Battista (Jan Chrzci-

ciel), ok. 1600–po 1658, sztukator wł.; ok. 1630–1658 w
Polsce; wczesnobarok. dekoracje stiukowe w wielu
kościołach w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, m.in.
Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, w kaplicy Oświęci-
mów przy kościele Franciszkanów w Krośnie.
FALCOWANIE, poligr. ? złamywanie.
FALE, fiz. zaburzenia pól fiz. (np. ośr. sprężystego,
pola elektromagnet.) rozchodzące się ze skończoną
prędkością i przenoszące energię; f. poprzeczne —
drgania prostop. do kierunku rozchodzenia się f., f.
podłużne — drgania w kierunku rozprzestrzeniania
się fali.
FALE AKUSTYCZNE, fiz. rodzaj ? fal sprężystych.
FALE DE BROGLIE’A, fale materii, fale repre-
zentujące cząstki w ujęciu mechaniki kwantowej; ruch
każdej cząstki ma cechy fal., przy czym długość fali
l cząstki swobodnej o pędzie p i energii E wynosi l =
= h/p (h — stała Plancka), częst. zaś n = E/h.
FALE ELEKTROMAGNETYCZNE, rozchodzące
się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnet.;
źródłem f.e. są ładunki elektr. poruszające się z przy-

spieszeniem względem inercjalnego układu odniesie-
nia i zmienne prądy elektr.; zakres długości fal od ok.
10–14 m do tysięcy km (widmo f.e. obejmuje: promie-
niowanie g, promieniowanie rentgenowskie, nadfiole-
towe, światło widzialne, promieniowanie podczerwo-
ne, mikrofale, fale radiowe).
FALE GRAWITACYJNE, rozchodzące się w prze-
strzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane
niejednostajnym ruchem mas; istnienie f.g. wynika z
ogólnej teorii względności.
FALE MAGNETOAKUSTYCZNE, dźwięk mag-
netyczny, podłużne fale (podłużne drgania zjonizo-
wanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu
magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku
tego pola.
FALE MARTENOTA, instrument muz., elektrofon;
skonstruowane 1928 przez M. Martenota; używane gł.
przez kompozytorów fr. (O. Messiaen, G. Auric).
FALE MECHANICZNE, rozchodzące się w ośr.
materialnym zaburzenia różnych wielkości mech. (np.
gęst., naprężeń, ciśn.) wywołane lokalnymi przesunię-
ciami cząstek ośr. względem ich średnich położeń
równowagi; w wyniku oddziaływania sąsiednich czą-
stek odkształcenia mech. przenoszą się wzdłuż ośrod-
ka na duże odległości bez przepływu materii.
FALE MORSKIE, hydrol. fale tworzące się na
powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
powstają wskutek oddziaływania wiatru (fale wiatro-
we), zmian ciśn. atmosf. (fale baryczne, sejsze),
przyciągania Księżyca i Słońca (fale pływowe, pływy),
trzęsień dna mor. i wybuchów podwodnych wulkanów
(tsunami), ruchu obiektów w wodzie (fale okrętowe).
FALE POWIERZCHNIOWE, fale sprężyste roz-
chodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośr.
sprężyste; rozróżnia się fale, w których cząstki
przemieszczają się w płaszczyźnie prostop. do po-
wierzchni granicznej (f.p. poprzeczne) i fale, których
cząstki przemieszczają się równolegle do tej powierzch-
ni (f.p. podłużne); przykładem f.p. są ? fale morskie.
FALE RADIOWE, promieniowanie elektromagnet.
o dł. 10–4–105 m (częst. 3 � 1012–3 � 103 Hz); długie (1–
100 km), średnie (100–1000 m), krótkie (10–100 m),
ultrakrótkie (1–10 m) i mikrofale (10–4–1 m); źródłem
f.r. są nadajniki radiowe i ? radioźródła; stosowane w
radiokomunikacji, grzejnictwie, medycynie.
FALE SEJSMICZNE ? sejsmiczne fale.
FALE SPRĘŻYSTE, fale mech., które rozchodzą się
w ośr. sprężystym w wyniku działania sił związanych z
odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem)
i postaci (ścinaniem) elementów ośr.; najprostszym
przykładem są fale akust. (fale dźwiękowe), dlatego
f.s. nazywa się zazwyczaj falami akustycznymi.
FALENICA, część dzielnicy Wawer w Warszawie, na
pr. brzegu Wisły; funkcje mieszkaniowe; zakład auto-
matyki przem., składy i hurtownie; różnorodna drobna
wytwórczość.
FALENOPSIS, Falenopsis (Phalaenopsis), rodzaj
roślin z rodziny ? storczykowatych, z ok. 50 gat.
wiecznie zielonych, epifitycznych storczyków z Azji
Pd.-Wsch.; w uprawie na kwiat cięty w szklarniach lub
jako rośliny doniczkowe gł. mieszańce i liczne od-
miany o różnych barwach kwiatów.
FALENTY, w. w woj. mazow. (pow. pruszkowski,
gmina Raszyn); Inst. Melioracji i Użytków Zielonych
(w pałacu); centra szkoleniowe (Renault, ABB),
hurtownie i składy; pałac (XVIII/XIX w.).
FALEŃSKI Felicjan Medard, pseud. Felicjan, 1825–
1910, poeta, dramaturg, krytyk lit.; klasycyzująca
liryka krajobrazowa i refleksyjna, często o zabarwieniu
satyr. (Meandry); utwory dram., opowiadania fantast.,
szkice lit., przekłady.

FALERYSTYKA [łac. 5 gr.], nauka pomocnicza
historii zajmująca się odznaczeniami; gałąź heraldyki,
łącząca się z medalierstwem.
FALEZA [fr.], geol. ? klif.
FALIMIRZ Stefan, 1. poł. XVI w., botanik i lekarz;
autor pierwszego w języku pol. dzieła przyr.-lekar-
skiego (typu zielnika, czyli herbarza), wyd. 1534 w
Krakowie.
FALISKOWIE, Falisci, staroż. lud italski, blisko
spokrewniony z Latynami; zamieszkali na prawym
brzegu Tybru, 241 p.n.e. pokonani przez Rzym.
FALK Feliks, ur. 1941, reżyser i scenarzysta film.;
reprezentant tzw. kina niepokoju moralnego (Wodzi-
rej, Idol, Samowolka, Komornik); spektakle telew.,
sztuki teatr. (Tam i z powrotem) i słuchowiska.
FALK Johannes Daniel, Johannes von der Ostsee,
1768–1826, niem. pedagog, pisarz i filantrop; 1813 zał.
w Weimarze stow. pomocy ofiarom wojen napoleoń-
skich i pierwszy w Niemczech sierociniec; utwory
okolicznościowe, satyry, pieśni.
FALK [fo:lk] Peter, 1927–2011, amer. aktor film.; role
w dramatach obyczajowych (Kobieta pod presją),
komediach i serialu telew. Columbo.
FALK Rosella, właśc. R. Falzacappa, ur. 1926, wł.
aktorka, reżyser; współzał. (1954) zespołu teatr. Dei
Giovani, działającego przy Teatro Stabile w Rzymie,
1981–97 dyr. artyst. Teatro Eliseo w Rzymie; prace
reżyserskie (m.in. Maria Callas T. McNally’ego, także
rola tytułowa); role dram. (Stella — Tramwaj zwany
pożądaniem T. Williamsa, Natasza — Trzy siostry A.
Czechowa, Mirandolina C. Goldoniego) i film. (m.in.
Osiem i pół).
FALKBERGET [fa

˙
lkbärg3] Johan Petter, właśc. J.P.

Lillebakken, 1879–1967, pisarz norw.; samouk;
przedstawiciel tzw. literatury proletariackiej; powieści
o tematyce robotn., gł. górn.; poezje.
FALKENBERG Johannes, ok. 1365–ok. 1435, do-
minikanin, teolog, Sas; stronnik Krzyżaków; autor
paszkwilu na Polaków i króla pol., zarzucającego im
poganizm; paszkwil potępiono na soborze w Konstan-
cji 1418.
FALKENHAYN [fa

˙
lk3nhain] Erich von, 1861–1922,

generał niem.; podczas I wojny świat. 1914–VIII 1916
szef sztabu generalnego, autor planu ofensywy pod
Verdun i intensyfikacji wojny podmor.; 1916–17 dca
9. armii walczącej przeciw Rumunii.
FALKLANDY (MALWINY), terytorium zamorskie
Wielkiej Brytanii na archip. Falklandy, w pd.-zach.
części O. Atlantyckiego, na skraju szelfu kontynent.
Ameryki Pd., w odległości ok. 500 km na wschód od
brzegów Argentyny. Nazwa pełna polska: Wyspy
Falklandzkie; nazwy oryginalne: ang. Falkland Islands,
hiszp. Islas Malvinas. Powierzchnia: 12,2 tys. km2 (bez
wysp Georgia Pd. i Sandwich Pd.). Ludność: 2,8 tys.
(2013) oraz ponad 600 osób stanowiących personel
bazy wojskowej. Stolica: Port Stanley. Język urzędowy:
angielski. Jednostka monetarna: funt falklandzki
(FKP). Informacje. Obejmują Falkland Zach., Fal-
kland Wsch. i ok. 200 mniejszych wysp; pagórkowate i
górzyste; wys. do 705 m (Usborne); wybrzeża strome,
fiordowe; klimat podbiegunowy mor.; częste mgły;
silne wiatry; liczne strumienie i jeziora; tundra
subarkt., w tym wrzosowiska, łąki, torfowiska, bagni-
ska; w wodach przybrzeżnych bogata fauna (foki,
pingwiny); hodowla owiec, bydła i koni; rybołówstwo;
drobny przemysł rybny i tłuszczowy, produkcja odzieży
i galanterii wełn.; turystyka; transport wodny (żegluga
kabotażowa) i lotn.; gł. port mor. Port Stanley.
FALKOWSKA Jadwiga, pseud. Jaga i in., 1889–
1944, harcmistrzyni, nauczycielka; zał. żeńskich dru-
żyn skautowych w Galicji; od 1918 czł. Nacz. Rady
Harcerskiej; 1942–44 zca komendantki Wojsk. Służby
Kobiet AK; zginęła podczas powstania warszawskiego.
FALKOWSKI Hipolit, 1779–1821, generał; po 1794
w armii fr., 1808–11 w Legii Nadwiślańskiej; w armii
Królestwa Pol. dca brygady.
FALKOWSKI Jakub Zebedeusz, 1775–1848, peda-
gog, pijar; zał. (1817) i rektor (do 1831) Inst. Głucho-
niemych w Warszawie; czł. TPN w Warszawie i Tow.
Nauk. w Krakowie.
FALKOWSKI Juliusz, 1815–92, uczestnik powstania
listopadowego 1830–31, rewolucji węg. 1848–49 (ini-
cjator Legionu Pol.) i powstania badeńskiego 1849.
FALL Leo, 1873–1925, kompozytor austr.; przedsta-
wiciel operetki wiedeńskiej (Księżniczka dolara, Róża
Stambułu, Madame Pompadour); skrzypek i dyrygent.
FALL RIVER [fo:l rı

˙
w3r], m. w USA (stan Massa-

chusetts), nad O. Atlantyckim, w obszarze metropo-
litalnym Providence; 91 tys. mieszk. (2010); w XIX w.
ośr. przemysłu bawełn., ob. przemysł gł. odzież. i
chem.; port handlowy.
FALLA [fa

˙
ja] Manuel de, właśc. M. Marı́a de Falla

y Matheu, 1876–1946, kompozytor hiszp.; reprezen-
tant nar. stylu w muzyce hiszp.; balety (Czarodziejska
miłość), opery, utwory symf., fortepianowe, pieśni.

Fajumski portret: Chłopiec w złotym wianku, II w. —
Muzeum Sztuk Plastycznych im. A. Puszkina, Moskwa

G.B. Falconi: fragment dekoracji stiukowej sklepienia
w kościele Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, ok. 1633

Przybliżony obraz sił pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej wypromieniowanej przez dipol
drgający; a), b), c), d) — cztery kolejne stadia
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FALLACI [falla
˙
czi] Oriana, 1930–2006, wł. dzienni-

karka i pisarka; artykuły, korespondencje wojenne i
wywiady w prasie; List do nie narodzonego dziecka,
Inszallach, Wściekłość i duma.
FALLADA Hans, właśc. Rudolf Ditzen, 1893–1947,
pisarz niem.; w powieściach kryt. obraz stosunków
społ.-polit. w Niemczech po I wojnie świat. (I cóż
dalej, szary człowieku?), także w okresie nazizmu
(Każdy umiera w samotności).
FÄLLDIN [feldi

˙
:n] Thorbjörn, ur. 1926, polityk

szwedz.; 1971–85 przewodn. Partii Centrum; 1976–78
i 1979–82 premier.
FALLICZNE KULTY, religiozn. ? kulty płodności.
FALLIÈRES [falje

˙
:r] Armand Clément, 1841–1931,

polityk fr.; republikanin, 1882–92 wielokrotnie min.
różnych resortów; 1899–1906 przewodn. Senatu;
1906–13 prez. Francji.
FALLOPPIO, Fallopia, Gabriele (Gabriello), 1523–
62, anatom wł.; prof. uniw. w Padwie; prace dotyczące
budowy oka, ucha, układu nerwowego i narządów
rozrodczych oraz chorób skórnych.
FALLUDŻA, AL-, Al-Fallūja, m. w środk. Iraku
(muhafaza Al-Anbar), nad Eufratem; 318 tys. mieszk.
(2010). ośr. handl.-usługowy regionu nawadnianych
upraw: sezamu, palmy daktylowej, prosa i kukurydzy;
lokalny węzeł drogowy.
FALOCHRON, bud. budowla wodna osłaniająca
przybrzeżny obszar wodny i brzeg akwenu (najczęściej
morza) przed działaniem fali; f. portowe (zewn. —
oddzielające akwen portowy od morza, wewn., zw.
ostrogami portowymi — dzielące ten akwen na
mniejsze), brzegowe, stanowiące umocnienie brzegu
akwenu, oraz f. kierujące, chroniące ujścia rzek przed
falą i zapiaszczaniem.
FALOMIERZ, miernik do pomiaru długości lub
częst. fali elektromagnet.; zawiera obwód drgań
dostrajany do mierzonej częst. (f. rezonansowy) lub
generator drgań dostrajany do harmonicznych częst.
(f. interferencyjny); zakres pomiarowy zwykle 104–4 �
� 1010 Hz.
FALOWARKA,maszyna dziewiarska do wytwarzania
dzianin o splocie rządkowym; w f. płaskich wytwarza
się gotowe wyroby dziewiarskie (swetry, sukienki,
bluzki), co eliminuje operację krojenia dzianiny i
zmniejsza zużycie surowca; dawniej w f. okrągłych
wytwarzano dzianiny metrażowe.
FALOWNIK, urządzenie do przetwarzania prądu
stałego na prąd przemienny jedno- lub wielofazowy o
dowolnej częst.; stosowany m.in. w układach napędo-
wych silników indukcyjnych.
FALOWÓD, kanał w postaci np. rury metal. lub pręta
dielektr. do prowadzenia w przestrzeni fal elektro-
magnet. wzdłuż określonej drogi; stosowany w tele-
komunikacji, radiolokacji, technice mikrofalowej.
FALOWÓD AKUSTYCZNY, kanał, wewnątrz któ-
rego rozprzestrzenia się fala sprężysta (akust.), o
innym niż otaczający ośr. współczynniku załamania fal
akust. (np. pręt, rura, warstwa wody w toni mor. lub
powietrza w atmosferze różniąca się właściwościami
od warstw otaczających).
FALOWÓD OPTYCZNY, fiz. ? światłowód.
FALOWY ORNAMENT, ornament ciągły, składają-
cy się z wielu rytmicznie powtarzanych motywów
przypominających grzbiety fal; stosowany gł. w archi-
tekturze — jeden z najczęściej spotykanych w staroż.
dekoracji gr. i rzym. oraz renes. i klasycystycznej.
FALSET [wł.], fistuła, głos męski wydobywany z
silnie napiętych strun głosowych; brzmi w skali głosów
żeńskich; stosowany częściej w XVI w., także w
jodłowaniu.
FALSKI Marian, 1881–1974, pedagog, działacz
oświat.; 1919–39 kier. ośr. badań statyst. przy Min.
Wyznań Rel. i Oświecenia Publ.; prof. PAN; specja-
lista w zakresie ustroju i organizacji szkolnictwa; autor
elementarza.
FALSTER [fa

˙
lsto], wyspa w Danii, na południe od

Zelandii; 514 km2, 44 tys. mieszk. (2008); uprawa
buraków cukrowych, zbóż, tytoniu; hodowla bydła;
przemysł spoż.; rybołówstwo; mosty na Zelandię i
Lolland; gł. m. Nykøbing.
FALSYFIKAT [łac.], dzieło sztuki powstałe wskutek
świadomego naśladowania wytworu określonego au-
tora lub okresu; wykonanie f. jest często powodowane
chęcią zysku ze sprzedaży go jako autentyku; pojęcie
„falsyfikat” nie obejmuje kopii dzieła sztuki.
FALTER Alfred, 1880–1954, działacz gosp.; współ-
właściciel i prezes Związku Kopalń Górnośląskich
„Robur” 1931–39; czł. władz Lewiatana, przedstawi-
ciel wielkiego kapitału górnośląskiego.
FALUN [fa

˙
:lün], m. w środk. Szwecji, w pobliżu jez.

Runn; ośr. adm. hrab. Dalarna; 37 tys. mieszk. (2010);
ośr. handl.; przemysł maszyn., chem.; stary ośr.
górnictwa miedzi (obecnie złoża nieeksploatowane —
krajobraz wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i
Przyr. UNESCO); przemysł maszyn., chem., meta-
lurg., drzewny, papiern.; muzeum; ratusz (XVII w.),
kościół (XVIII w.).

FALUN GONG, Falun Dafa, ruch społ.-rel. zapo-
czątkowany w Chinach 1992; praktykowanie ćwiczeń
medytacji w ruchu (? taijiquan, ? qigong), respek-
towanie zasad prawdy, życzliwości i tolerancji; pod-
kreśla wpływ ćwiczeń na polepszenie stanu zdrowia
fiz. i psych. oraz na kondycję moralną; brak ustalonej
doktryny, struktury członkostwa, praktyk rel.; symbol:
lewoskrętna swastyka otoczona 4 symbolami yin–yang;
ok. 70 mln zwolenników; 1999 władze Chin rozpoczęły
masowe prześladowania członków ruchu.
FAŁ [hol.], żegl. lina do podnoszenia żagli, ruchomych
części omasztowania (np. gafla) i wyposażenia kadłu-
ba jachtu (np. miecza, płetwy sterowej).
FAŁAT Antoni, ur. 1942, malarz; w twórczości
dominują dzieła inspirowane starymi fotografiami,
wyrażające (często w sposób groteskowy) treści egzy-
stencjalne lub moralizatorskie.
FAŁAT Julian, 1853–1929, malarz; wybitny akwarelis-
ta; 1895–1910 dyr. SSP i rektor ASP w Krakowie;
sceny rodzajowe, myśliwskie (Polowanie w Nieświeżu,
Powrót z niedźwiedziem), pejzaże zimowe, portrety.
FAŁD [niem.], geol. struktura tektoniczna powstała w
wyniku wygięcia warstw skalnych bez przerywania ich
ciągłości; składa się z części wewn., czyli jądra, i części
zewn. — skrzydeł; np. antyklina, synklina.

FAŁDOWANIE, geol. powstawanie fałdów w skoru-
pie ziemskiej; zachodzi na dużą skalę zwł. w trakcie
orogenez.
FAŁDOWE GÓRY, geol. góry powstałe w wyniku
sfałdowania i wypiętrzenia mas skalnych; zbud. z
fałdów, niekiedy także z płaszczowin; np. Alpy,
Karpaty.
FAŁDOWE RUCHY, geol. przebiegające na znacz-
nych obszarach ruchy ? tektoniczne powodujące
powstawanie fałdów.
FAŁDZISTKA, lalemancja, Lallemantia, jedno-
roczna roślina oleista pochodzenia azjat., z rodziny
? jasnotowatych (wargowych) z ok. 5 gat.; f.
i b e r y j s k a (L. iberica) uprawiana dla nasion,
zawierających do 40% tłuszczu, który jest używany
gł. do produkcji farb i lakierów.
FAŁSZ [łac.], w logice dwuwartościowej: jedna z
dwóch wartości log. — przeciwieństwo prawdy.
FAŁSZERSTWO, przestępstwo polegające na prze-
rabianiu lub podrabianiu dokumentów, pieniędzy,
papierów wartościowych, dzieł sztuki itp.
FAŁSZYWE OSKARŻENIE, przestępstwo polega-
jące na umyślnym zgłoszeniu przeciwko innej osobie
nieprawdziwego zarzutu popełnienia przestępstwa,
wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego.
FAŁSZYWE ZEZNANIE, przestępstwo polegające
na złożeniu nieprawdziwego zeznania lub zatajeniu
prawdy w postępowaniu sądowym lub innym postę-
powaniu prowadzonym na podstawie ustawy.
FAMA Eugene F., ur. 1939, amer. ekonomista; prof.
na uniw. w Chicago; twórca definicji hipotezy rynku
efektywnego; 2013 Nagroda Nobla (wraz z L.P. Han-
senem i R.J. Shillerem) za empiryczną analizę cen
aktywów.
FAMAGUSTA, gr. Amochostos, tur. Mağusa,
Gazimağüsa, m. we wsch., tur. części Cypru, nad
M. Śródziemnym; ośr. adm. dystryktu Famagusta; 37
tys. mieszk. (2010); ośr. przem. (przetwórstwo owo-
ców, włók.) i turyst.; port handl. i rybacki; kąpielisko.
FAMILIA [łac.], w staroż. Rzymie ogół osób pod-
ległych władzy ojca rodziny (pater familias); żona,
dzieci, klienci, niewolnicy domowi.
FAMILIA, stronnictwo Czartoryskich i związanych z
nimi rodów magnackich, utw. w ostatnich latach
panowania Augusta II Mocnego; poparła elekcję
Stanisława Augusta Poniatowskiego; wysuwała pro-
gram reformy ustroju i gospodarki państwa, częściowo
zrealizowany 1764–66; 1772–90 w opozycji wobec
króla, współdziałała przy oprac. i uchwaleniu Konsty-
tucji 3 maja 1791.

FAMOTYDYNA, lek będący antagonistą receptorów
(? receptory) histaminowych H2; hamuje żołądkowe
wydzielanie kwasu solnego; stosowana w chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
FAN [ang.], zwolennik, entuzjasta, zwł. zespołów
muz., piosenkarzy.
FAN SI PAN, Phang Xi Pang, najwyższy szczyt
Wietnamu, w pn. części kraju, w g. Hoang Lien Son, w
pobliżu granicy z Chinami; wys. 3142 m; lasy, wyżej
zarośla bambusowe i różanecznikowe.
FAN ZHEN, Fan Czen, ok. 445–ok. 515, filozof
chiń.; gł. pracę (O zniszczalności duszy) poświęcił
krytyce buddyzmu, a zwł. jego koncepcji reinkarnacji.
FANALOKA, Fossa fossana (Fossa fossa), ssak dra-
pieżny z rodziny ? łaszowatych; dł. ciała do 45 cm,
ogona ok. 20 cm; futro cętkowane; wilgotne lasy
Madagaskaru; gat. zagrożony.
FANARIOCI, gr. mieszkańcy Fanaru, dzielnicy Kon-
stantynopola, gdzie po zdobyciu 1453 miasta przez
Turków skupili się ocaleni przedstawiciele gł. rodów
bizant.; ich przedstawiciele z czasem zdobyli znaczne
wpływy w imperium osmańskim; 1709 objęli trony
hospodarów Mołdawii i Wołoszczyzny.
FANATYZM [łac.], postawa przejawiająca się w ślepej
wierze w słuszność bezkrytycznie przyjętych poglądów
rel., polit., społ. oraz w skrajnej nietolerancji wobec wy-
znawców i zwolenników innych poglądów niż własne.
FANDANGO, hiszp. taniec lud. w tempie umiark.,
metrum trójdzielnym, wykonywany gł. przy wtórze
kastanietów i gitary.
FANFANI Amintore, 1908–99, polityk wł.; czł. władz
Demokracji Chrześc., od 1947 wielokrotnie min.
(1958–59, 1962, 1965 i 1966–68 spraw zagr.); 1954,
1958–59, 1960–63, 1982–83 i 1987 premier; 1968–73,
1976–82 i 1985–87 przewodn. senatu.
FANFARA [wł.], muz. melodia o charakterze sygnału;
krótki utwór muz. grany na instrumentach dętych
m.in. na rozpoczęcie uroczystości; także trąbka na-
turalna bez wentyli, zw. sygnałówką; w terminologii fr.
orkiestra składająca się z instrumentów dętych bla-
szanych i perkusji.
FANGEN Ronald August, 1895–1946, pisarz norw.;
w twórczości problematyka moralna i rel.; eseje,
dramaty.
FANGIO [fa

˙
nhio] Juan Manuel, 1911–95, argent.

kierowca wyścigowy; 5-krotnie mistrz świata w wy-
ścigach Formuły 1 (1951, 1954–57).
FANGORWojciech, ur. 1922, malarz i grafik; 1966–99
w USA; początkowo obrazy w duchu socrealist., później
m.in. przestrzenne kompozycje abstrakc.; plakaty.
FANGOWIE, Fan, Fang, Pahuin, Pangwe, grupa
ludów afryk. zamieszkujących Kamerun, Gwineę
Równik. i Gabon; ok. 3,3 mln; język fang z grupy
bantu; rolnicy.
FANO, m. we Włoszech (region Marche), nad M.
Adriatyckim; 68 tys. mieszk. (2010); przemysł metal.,
włók.; port rybacki; kąpielisko; rzym. mury i łuk Augu-
sta, rom.-got. katedra (XII–XIII w.), pałace, kościoły.
FANON Frantz, 1925–61, alg. lekarz psychiatra, pisarz,
ideolog dekolonizacji i publicysta; brał udział w alg.
wojnie wyzwoleńczej; prace dotyczące problemów
rasizmu i społ. przekształceń w państwach kolonial-
nych; Algieria zrzuca zasłonę, Wyklęty lud ziemi.
„FANTANA”, miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1938–39 w
Katowicach; red.: Z. Hierowski, W. Szewczyk, J.K.
Zaremba.
FANTASMAGORIA [gr.], fantast. obrazy będące
złudzeniem opt.; urojenie, przywidzenie, iluzja.
FANTASTYKA [gr.], niesamowite, często nadprzyro-
dzone zjawiska, będące wytworem fantazji w mitach,
folklorze, utworach plast. i fabularnych; typ twórczości
lit., w którym świat przedstawiony zapełniają zjawiska
o tym charakterze.
FANTASTYKA FILMOWA, typ twórczości film., w
której świat przedstawiony na ekranie wypełniają
zjawiska nadprzyrodzone, irracjonalne lub futurolo-
giczne; zależnie od udziału tych zjawisk wyróżnia się
filmy: ? science fiction (futurologia, postęp techn.),
? horror (porządek świata zostaje zakłócony przez
pierwiastek irracjonalny, wywołujący grozę), fantasy,
Nowej Przygody (świat pokazany na podobieństwo
baśni: dwa porządki, realny i nadrealny, koegzystują
ze sobą).
FANTASTYKA NAUKOWA ? science fiction.
FANTASY [fä

˙
nt3si; ang.], magiczno-awanturnicza

odmiana fantastyki, nawiązująca do mitów, legend i
baśni wspólnych wielu kręgom kulturowym.
FANTAZJA [gr.], muz. utwór instrumentalny o
swobodnej budowie, będący często wariacyjnym
oprac. kilku tematów, melodii.
FANTAZJA [gr.], psychol. zdolność do przetwarzania
i wzbogacania śladów uprzednich doświadczeń, two-
rzenia na ich podstawie wyobrażeń przedmiotów,
sytuacji, zdarzeń dotąd niewystępujących w doświad-
czeniu jednostki; twórcza wyobraźnia.
FANTIN-LATOUR [fãtę

˙
latu

˙
:r] Henri Théodore,

1836–1904, fr. malarz i grafik; realist. portrety, także
zbiorowe (W hołdzie Delacroix), martwe natury, kwiaty
i owoce.
FANTOM [fr. 5 gr.], med. obiekt zastępczy; np.
wykorzystywany do ćwiczeń anat. model narządu lub
zespołu narządów.
FANTOMAS, bohater sensacyjnej powieści zeszyto-
wej, wyd. 1911–14 przez fr. spółkę autorów M. Allaina
i P. Souvestre’a; przebiegły przestępca, obdarzony
niezwykłą siłą, zręcznością i umiejętnością zmiany
powierzchowności; spopularyzowany przez film (cykl
w reż. A. Hunebelle’a) i komiksy.
FANZA [chiń.], chiń. drewn. dom mieszkalny; okna
zazwyczaj na jednej ścianie; ogrzewane kam. ławy do
spania (kangi).

FAO ? Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
FAQ, ang. frequently asked questions, inform.
najczęściej zadawane pytania; dokument zawierający
pytania użytkowników z odpowiedziami; teksty takie
są dostępne w wielu witrynach WWW, w grupach
dyskusyjnych i in.
FARABI, AL-, Alfarabius, Alfarabi, właśc. Mu-
h
˙
ammad Ibn Muh

˙
ammad Ibn T. arh_an Abū Nas.r

al-Fārābı̄, ok. 870–950, arab. filozof, uczony, teoretyk
muzyki, lekarz; najwybitniejszy arystotelik arab. X w.,
znany ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa,
szczególnie do Organonu; jego prace stały się wzorem
dla późniejszych filozofów arab.; Państwo doskonałe,
Polityka.
FARABUNDO MARTÍ Agustı́n, 1893–1932, rewolu-
cjonista salwadorski; 1927–29 uczestnik antyamer.
powstania w Nikaragui; 1931 zał. KP Salwadoru;
1930–32 przywódca powstania chłopskiego; rozstrze-
lany.
FARAD, F, jednostka pojemności elektr. w układzie
SI; pojemność kondensatora, w którym między elek-
trodami występuje napięcie 1 V, gdy znajdują się
na nich różnoimienne ładunki o wartości 1 C; 1 F =
= 1 C : (1 V) = 1 m–2 � kg–1 � s4 � A2.
FARADAY [fä

˙
r3deı] Michael, 1791–1867, bryt. fizyk i

chemik; jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w.;
prac. Royal Institution, czł. Tow. Król. w Londynie;
odkrył zjawisko indukcji elektromagnet., paramagne-
tyzmu; sformułował prawa elektrolizy, odkrył tzw.
zjawisko F., benzen, skroplił większość znanych
wówczas gazów.
FARADAYA PRAWA ELEKTROLIZY, ilościowe
prawa dotyczące procesów elektrolizy; 1. p.F.: masa
substancji wydzielonej na elektrodzie lub przechodzą-
cej do roztworu podczas elektrolizy jest wprost
proporcjonalna do wielkości ładunku elektr., który
przepłynął przez elektrolit; 2. p.F.: masy różnych
substancji ulegających przemianom chem. na elektro-
dach wskutek przepływu takiego samego ładunku
elektr. są proporcjonalne do równoważników chem.
tych substancji.
FARADAYA PRAWO INDUKCJI ELEKTRO-
MAGNETYCZNEJ, siła elektromotoryczna indukcji
elektromagnet. powstająca w obwodzie elektr. wsku-
tek zmian strumienia indukcji magnet. jest propor-
cjonalna do szybkości zmian tego strumienia.
FARADAYA PUSZKA, fiz. ? klatka Faradaya
FARADAYA STAŁA, F, ładunek 1 mola elektronów;
wartość s.F. wynosi 9,6485309 � 104 C/mol; związek
s.F. z ładunkiem elementarnym e podaje zależność F
= NAe, gdzie NA — liczba Avogadra.
FARADAYA ZJAWISKO, fiz. skręcenie płaszczyzny
polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo, rozcho-
dzącego się w izotropowym, przezroczystym ośrodku
umieszczonym w silnym polu magnet. równoległym do
kierunku wiązki światła.
FARANDOLA, lud. prowansalski taniec korowodo-
wy, w tempie dość żywym, metrum 6/8, tańczony przy
wtórze fletu i bębenka baskijskiego.
FARAON [egip.], w staroż. Egipcie określenie król.
pałacu, od czasów Totmesa III (XV w. p.n.e.) także
osoby króla.
FARAONA PIES, rasa psów z grupy ? chartów typu
południowego; pochodzi prawdopodobnie z Malty;
wys. w kłębie ok. 60 cm; masa ciała 20–25 kg; uszy
stojące; wyglądem przypomina wyobrażenie egip.
boga Anubisa.
FARAS, staroż. Pachoras, dawniej miejscowość w
pn. Sudanie, od 1970 zalana wodami Jez. Nasera; od
VIII w. stol. biskupów chrześc. w pn. Nubii; 1961–64
wykopaliska pol. (K. Michałowski); odkryto m.in.
fragmenty świątyni Totmesa III, bazylikę wczesno-
chrześc. (VII w., wielokrotnie przebudowywana) z
ponad 120 dobrze zachowanymi freskami (część w
Muzeum Nar. w Warszawie), groby, stele, ponad 200
inskrypcji oraz listę biskupów Pachoras.

FARASAN, Jazā’ir Farasān, grupa wysp w pd.-zach.
Arabii Saudyjskiej, na południu M. Czerwonego;
nizinne i pustynne, otoczone rafami koralowymi; słabo
zaludnione; złoża ropy naft.; połów ryb.
FARAZDAK, AL-, Al-Farazdaq, właśc. Hammam
Ibn Ghalib, ok. 640–732 lub 733, poeta arab.; przed-
stawiciel poezji beduińskiej epoki Umajjadów; dywan
poezji satyr. i panegirycznych; kasydy opisujące przy-
rodę i życie osiadłych Arabów.
FARBIARSTWO, rzemiosło i dział przemysłu, zaj-
mujące się farbowaniem włókien; rzemiosło znane już
4 tys. lat p.n.e. w Chinach, Indiach i Egipcie.

M. Falski

J. Fałat

M. Faraday

Fałd w wapieniach dewonu; Ślichowica
(Góry Świętokrzyskie)

Fresk z Faras: Archanioł, 1. poł. X w. — Muzeum
Narodowe, Warszawa

281 FAR

OSTRZYCKIE, JEZIORO, jez. na Pojezierzu Ka-
szubskim (woj. pomor.), na wys. ok. 159 m; pow. 309
ha, głęb. do 21 m; linia brzegowa dobrze rozwinięta;
połączone z jez.: Bukrzyno Duże i Bukrzyno Małe
oraz poprzez przepływającą Radunię z jez. Brodno
Wielkie; turystyka, sporty wodne.
OSTRZYHOM ? Esztergom.
OSTUDA, med. brązowe, o nieregularnym kształcie
przebarwienia skóry; występuje często u kobiet ciężar-
nych lub chorujących na wątrobę.
OSTUŻEW Aleksandr A., właśc. A. Pożarow, 1874–
1953, aktor ros.; jeden z najwybitniejszych tragików
Teatru Małego w Moskwie; role dram., m.in.: szekspi-
rowskie (Otello), Czacki — Mądremu biada A.
Gribojedowa, Uriel Akosta K. Gutzkowa.
OSTWALD Wilhelm Friedrich, 1853–1932, ojciec
Wolfganga, niem. chemik i filozof; prof. politechn. w
Rydze, uniw. w Lipsku; czł. Petersb. AN; twórca
chemii fiz.; prace dotyczące powinowactwa chem.,
równowagi chem. i dynamiki reakcji w roztworach,
katalizy; odkrył zależność stopnia dysocjacji elektroli-
tu od jego stężenia w rozpuszczalniku (tzw. prawo
rozcieńczeń O.); oprac. katalityczną metodę utlenia-
nia amoniaku do tlenku azotu; 1909 Nagroda Nobla.
OSTWALD Wolfgang, 1883–1943, syn Wilhelma
Friedricha, chemik niem.; prof. uniw. w Lipsku; pro-
wadził badania dotyczące koloidów, ultrafiltracji, flo-
tacji, elektroforezy; 1907 zał. pierwsze czasopismo
nauk. poświęcone koloidom.
OSTWALDA METODA, katalityczne utlenianie
amoniaku do tlenku azotu (będącego produktem
pośrednim w przem. metodzie otrzymywania kwasu
azotowego); mieszaninę amoniaku i powietrza ogrze-
wa się w temp. 800–900oC, katalizatorem jest platyna
(siatka ze stopu platyny z dodatkiem rodu); oprac.
1902 przez W.F. Ostwalda.
OSUCHY, w. w woj. lubel. (pow. biłgorajski, gmina
Łukowa), w pobliżu ujścia rz. Sopot do Tanwi; w nocy
z 24 na 25 VI 1944 nieudana próba przebicia się z
okrążenia niem. zgrupowania oddziałów AK i BCh
(dca E. Markiewicz, następnie K. Bartoszewski).
OSUN, Osun State, stan w pd.-zach. Nigerii; pow.
9,3 tys. km2; 3,8 mln mieszk. (2010); stol. Oshogbo;
inne m.: Ede, Iiesha; płaskowyż Joruba i nizina
nadmor.; uprawa kakaowca, palmy olejowej, kukury-
dzy, jamsu, prosa, manioku, bananów plantanów;
hodowla; przemysł spoż.; leśnictwo i rybołówstwo śród-
lądowe; złoża złota.
OSUTKA, med. ? wysypka.
OSUTKA SOSNY, groźna choroba sosen wywoły-
wana przez pasożytniczy grzyb Lophodermium pinas-
tri, z klasy ? workowców; objawy: na wiosnę brunat-
noczerwone igły osypują się.
OSUWISKO, geol. zsuwanie się mas skalnych,
zwietrzeliny lub osadów po stoku pod wpływem siły
ciężkości; także nazwa powstałej w wyniku tego
procesu formy terenu, obejmującej niszę osuwiskową,
rynnę osuwiskową i jęzor osuwiskowy; bezpośrednimi
przyczynami o. są zwykle: podcięcie stoku przez
erozję, nasycenie mas skalnych wodą opadową lub
roztopową, działalność człowieka, trzęsienie ziemi.
OSWOJENIE ZWIERZĄT, obłaskawienie, zool.
niedziedziczne, często czasowe wygaszenie u zwierząt
dzikich wrodzonej nieufności do człowieka i instynk-
towego odruchu ucieczki i obrony przed nim (?
dystanse biologiczne, ? uczenie się zwierząt).
OSY, Vespoidea, kosmopolityczna nadrodzina owa-
dów z rzędu błonkówek (grupy żądłówek); ok. 4000
gat.; należą tu: klecanki, osowate, kopułkowate;
odwłok samic zaopatrzony w żądło; np. osa pospolita
(Vespula vulgaris), osa dachowa (Vespula germanica)
— najczęściej u nas spotykane, osa leśna (Dolichoves-
pula sylvestris) oraz szerszeń.
OSZ, Oš, m. obw. w Kirgistanie, w Kotlinie Fergań-
skiej, w dolinie rz. Akbura (dorzecze Syr-darii); 240
tys. mieszk. (2010); ośr. handlu opium (w sąsiednich
krajach uprawa maku); przemysł jedwabn., spoż.
(winiarski), maszyn., metal., miner.; port lotn.; Inst.
Pedag.; ogród bot.; teatry; muzea; wzmiankowany od
IX w.; w średniowieczu ważny ośr. na szlaku handl. do
Chin i Indii.
OSZACKI Aleksander, 1883–1945, ojciec Jana, le-
karz internista; prof. UJ; czł. PAU; pionier gazoterapii
i leczenia penicyliną w Polsce; Choroby przemiany
materii i energii u człowieka.
OSZACKI Jan, 1915–82, syn Aleksandra, chirurg;
prof. Akad. Med. w Krakowie; czł. PAN; prace
dotyczące gł. patofizjologii schorzeń chirurgicznych.
OSZCZEP, sport sprzęt sport. używany do rozgrywa-
nia konkurencji lekkoatletycznej — rzutu oszczepem;
dla mężczyzn — dł. 260 cm, masa 800 g, dla kobiet —
dł. 220 cm, 600 g.
OSZCZERSTWO, przestępstwo polegające na świa-
domym podnoszeniu lub rozgłaszaniu nieprawdziwych
zarzutów o postępowaniu lub właściwości innej osoby
(osób) lub instytucji w celu poniżenia ich w opinii
publ. lub narażenia na utratę zaufania.
OSZCZĘDNOŚCI, ekon. część rozporządzalnych
dochodów ? gospodarstw domowych, pozostała po
dokonaniu zakupu dóbr i usług, ulokowana w instytu-
cjach bankowo-depozytowych lub w innym miejscu,
np. w domu; o. pełnią w gospodarce ważną rolę źródła
finansowania inwestycji.
OSZCZYPEK, oscypek, parzenica, twardy ser
podpuszczkowy, wyrabiany z mleka owczego w rejonie
Tatr; masę serową rozparzoną w gorącej wodzie
umieszcza się w drewn. formach; po nasoleniu o. pod-
daje się obwędzeniu.
OSZMIANA, Aszmia

˙
ny, m. na Białorusi (obw.

grodzieński), w pobliżu granicy z Litwą; 15,0 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., drzewny, lniarski;

węzeł drogowy; muzeum; prawa miejskie od 1. poł.
XVI w.; 4 IV 1831 antyros. wystąpienie mieszkanców
O. zakończone zajęciem miasta 16 IV przez wojsko
ros. i rzezią ludności; kościół parafialny (1900),
cerkiew (XIX w.), synagoga (XIX w.).
OŚ, techn. element maszyny lub mechanizmu umożli-
wiający względny ruch (względem o.) obrotowy lub
wahadłowy innych elementów osadzonych na o.; umo-
cowana w łożyskach; nie przenosi momentu obroto-
wego (w przeciwieństwie do wału).
OŚ BERLIN–RZYM, polit.-militarny sojusz Niemiec
(III Rzeszy) i Włoch w okresie rządów A. Hitlera i
B. Mussoliniego; zapoczątkowany porozumieniem o
współpracy podpisanym 25 X 1936 w Berlinie; wkrótce
zbliżenie z Japonią (oś Berlin–Rzym–Tokio) i umoc-
nienie współpracy kolejnymi traktatami (pakt antyko-
minternowski, pakt stalowy, pakt berliński).
OŚ LICZBOWA, mat. prosta wyobrażająca zbiór
liczb rzeczywistych; wyróżniony jest na niej punkt 0
(pocz. osi), dodatni zwrot i odcinek jednostkowy.
OŚ OBROTU ? oś symetrii.
OŚ OPTYCZNA, prosta łącząca środki krzywizny
powierzchni łamiących soczewki lub środek krzywizny
ze środkiem geom. zwierciadła.
OŚ OPTYCZNA KRYSZTAŁU, kierunek w ?
kryształach dwójłomnych, wzdłuż którego prędkość
rozchodzenia się obu promieni, na które zostaje
rozłożony promień padający, jest jednakowa.
OŚ SYMETRII, mat. prosta, względem której dana
figura geom. jest symetryczna; wszystkie punkty o.s. (i
tylko te) są punktami stałymi ? symetrii osiowej.
OŚ ŚWIATA, religiozn. ? Axis mundi.
OŚ ŚWIATA, astr. prosta przechodząca przez środek
sfery niebieskiej równolegle do osi Ziemi; punkty
przebicia sfery niebieskiej przez o.ś. są zw. biegunami
świata lub biegunami niebieskimi; wskutek ruchu
obrotowego Ziemi sfera niebieska obraca się wokół
o.ś., wykonując pełny obrót w ciągu doby gwiazdowej.
OŚ URBANISTYCZNA, urb. linia prosta stanowiąca
trzon kompozycji przestrzennej miasta lub jego części;
typowa dla architektury baroku i klasycyzmu.
OŚ ZIEMI, prosta, wokół której Ziemia dokonuje
jednego obrotu w ciągu doby gwiazdowej; punkty, w
których o.Z. przebija powierzchnię Ziemi są nazywane
biegunami geograficznymi.
OŚCI, szpilkowate kosteczki występujące między
mięśniami szkieletowymi ryb kostnoszkieletowych;
powstają przez skostnienie ścięgien; leżą luźno lub po-
łączone są więzadłami z kręgosłupem.
OŚCIEŻE, wewn. powierzchnia muru wokół otworu
(także zwanego o.) okiennego lub drzwiowego; nie-
kiedy stosowane jest ścięcie o. (? glif).
OŚCIEŻNICA, futryna, rama zamocowana w wewn.
otworze okiennym lub drzwiowym; służy do zawie-
szania skrzydeł drzwiowych lub okiennych.
OŚLICZKA, Asellus, słodkowodny skorupiak z rzędu
? równonogów; dł. do 15 mm; żywi się szczątkami
roślin; popularny obiekt doświadczeń biologicznych.
OŚMACZKA Todoś, 1895–1962, ukr. pisarz i tłu-
macz; poddawany represjom, od końca lat 40. na
emigracji; w twórczości elementy ukr. folkloru, fantas-
tyki i motywy twórczości T. Szewczenki, zbiory wierszy,
powieści.
OŚMIORNICE, Octopoda, rząd ? głowonogów;
otwór gębowy otoczony 8 ramionami (u niektórych do
10 m rozpiętości); zwykle mają gruczoł ? czernidłowy
(wytwarzający czarną wydzielinę); muszla uwsteczniona;
drapieżne; żywią się zwł. skorupiakami i rybami; gł.
przydenne; morza pełnosłone; niektóre jadalne.

OŚMIOŚCIAN, krystalograf. postać prosta; regular-
ny (oktaedr) i piramidalny.
OŚMIOŚCIAN FOREMNY, oktaedr, mat. bryła
będąca jednym z 5 ? wielościanów foremnych; ma 6
wierzchołków, 12 krawędzi i 8 ścian, będących trój-
kątami równobocznymi; można go otrzymać składając
podstawami 2 jednakowe czworokątne ostrosłupy
prawidłowe o wszystkich krawędziach równych.
OŚNIK, nóż z ostrzem prostym lub wygiętym, dwu-
chwytowy; używany do ręcznego korowania lub
strugania i wygładzania powierzchni elementów drew-
nianych.
OŚNO LUBUSKIE, m. w woj. lubus. (pow. słubicki),
nad Łęczą i jez. Reczynek; 3,9 tys. mieszk. (2013); ośr.
turyst.-krajoznawczy; drobne przetwórstwo rolno-
-spoż. i drzewne; stawy hodowlane; muzeum; prawa
miejskie od 1252; kościół (XIII–XIV w.), fragmenty
murów miejskich (XIV, XV w.), ratusz (XIX w.).
OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
(OBOP), placówka badawcza, zał. 1958 w Warszawie;
badania zasięgu i oddziaływania radia i telewizji;
sondaże opinii społ., badania postaw obywateli wobec
ważnych społecznie spraw; od 1998 w składzie grupy
badawczej Taylor Nelson Sofres (TNS OBOP).

OŚRODEK DOKUMENTACJI I STUDIÓW
SPOŁECZNYCH (ODiSS), stowarzyszenie utw.
1967 przez grupę działaczy katol. związanych z J.
Zabłockim; działalność wydawnicza, współtworzył
organizacje polit.-społ. (Pol. Związek Katol.-Społ.);
działał do 1990.
OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
(ODZ), instytucja zał. 1962 w Warszawie w celu
ewidencji i dokumentacji dóbr kultury w Polsce;
współdziała z Regionalnymi Ośr. Badań i Ochrony
Środowiska Kulturowego w 12 oddziałach tereno-
wych; wydaje: „Ochrona Zabytków”, „Spotkania z
Zabytkami”, „Muzealnictwo”; od 2002 — Krajowy
Ośr. Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ).
OŚRODEK KOSMICZNY J.F. KENNEDY’EGO,
ang. J.F. Kennedy Manned Space Flight Center,
gł. ośrodek kosm. NASA; położony na przyl. Canave-
ral (Floryda); od 1958 miejsce startu amer. statków
kosm., a od 1981 także wahadłowców.
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH, od 2006
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
centrum badawcze, działające w Warszawie od 1990,
finansowane z budżetu państwa; monitoruje (na
podstawie jawnych źródeł informacji) oraz analizuje
sytuację polit., ekon. i społ. w państwach Europy
Środk. i Europy Wsch., regionu bałk. oraz na Kaukazie
i w Azji Środk.; zajmuje się ich problematyką wewn.,
systemami władzy, relacjami między poszczególnymi
ośrodkami polit., polityką zagr., sprawami związków z
NATO i UE oraz aspiracjami integracyjnymi, kwes-
tiami bezpieczeństwa energ. oraz istniejącymi i po-
tencjalnymi konfliktami.
OŚRODKI NERWOWE, skupienia ciał neuronów
(komórek nerwowych) w ośrodkowym układzie nerwo-
wym, zawiadujące określoną funkcją; np. o.n. głodu,
pragnienia, funkcji rozrodczych, termoregulacji, wzro-
ku, równowagi, oddechowy, naczynioruchowy.
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY, centralny
układ nerwowy, anat. część układu ? nerwowego; u
kręgowców: mózgowie (półkule mózgu, móżdżek, pień
mózgu) i rdzeń kręgowy; zawiera ? ośrodki nerwowe.
OŚWIADCZENIE WOLI, prawo uzewnętrzniony
przejaw woli, wyrażający zamiar wywołania określo-
nego skutku prawnego (ustanowienia, zmiany, znie-
sienia stosunku prawnego); niezbędny element każdej
czynności prawnej.
OŚWIATA, upowszechnianie w społeczeństwie kul-
tury oraz wykształcenia ogólnego i zaw.; również dzia-
łalność obejmująca rozszerzanie świadomości społ.,
polit., narodowej.
OŚWIATA ROLNICZA, stan i proces upowszech-
nienia wiedzy i umiejętności roln.; obejmuje system
szkół roln., poradnictwo (państw. służba rolna), popu-
laryzowanie wiedzy roln. np. przez wydawnictwa,
środki masowego przekazu.
OŚWIATA ZDROWOTNA, działalność mająca na
celu szerzenie kultury sanitarnej i higieny osobistej,
uświadamianie społeczeństwa o sposobach zachowa-
nia zdrowia i zapobiegania chorobom; o.z. jest ele-
mentem systemu ochrony zdrowia i społ. podstawą
medycyny zapobiegawczej; w Polsce o.z. zajmuje się
służba zdrowia, Państw. Inspekcja Sanitarna, PCK;
koordynację międzynar. sprawuje Świat. Organizacja
Zdrowia (WHO).
OŚWIECENIE, okres w dziejach kultury eur. od
końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz.
XIX w.; głosiło wiarę w rozum, krytycyzm, kult
doświadczenia i eksperymentu, idee postępu, uniwer-
salizmu i kosmopolityzmu, w naukach przyr. natura-
lizm, a w poglądach społ. i polit. liberalizm; w imię
wolności odrzucało autorytety i tradycję, a w imię
rozumu przesądy, religię objawioną i zasady moralne;
mimo wspólnych idei wewnętrznie zróżnicowane: w
Anglii najbardziej empiryczne, we Francji ateistyczne i
deistyczne, w Niemczech duchowe.W literaturze pro-
gramowy dydaktyzm; dominacja gatunków: bajki,
satyry, ody; splatanie się tendencji klasycyst. (Wolter,
A. Pope, w Polsce I. Krasicki, A. Naruszewicz, S.
Trembecki) z rokok. i sentymentalnymi (J.-J. Rous-
seau, S. Gessner); rozkwit prozy eseistycznej („The
Spectator”, „Monitor”); narodziny nowoż. powieści,
swoistego gat. prozy, tzw. powiastki filoz. (Wolter,
Diderot), dramatu mieszcz.; nobilitacja bohatera
mieszcz. i lud.; u schyłku problematyka wczesnoro-
mant. buntu wobec świata (F. Schiller, J.W. Goethe).
OŚWIETLENIE, fiz. ? natężenie oświetlenia.
OŚWIĘCIM, m. powiat. w woj. małopol., przy ujściu
Soły do Wisły; 40 tys. mieszk. (2013); przemysł chem.,
w tym Fabryka Chem. „Dwory” SA, elektromaszyn.,
miner.; duża wytwórnia akcesoriów i artykułów
pamiątkarskich; węzeł kol.; miasto jest b. licznie
odwiedzane zarówno przez Polaków, jak i obcokra-
jowców w związku z Państw. Muzeum Auschwitz-
-Birkenau; liczne instytucje społ.-kult., m.in. Oświę-
cimskie Centrum Kultury, Międzynar. Dom Spotkań
Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Edukacyjne
Centrum Żyd.; prawa miejskie przed 1272 (1254?);
1940–45 największy niem. obóz koncentracyjny Aus-
chwitz; ruiny zamku (XIII, XIV w.), kościoły (XIV,
XVI, XVII w.), zespół klasztorny podominikański
(XIV, XIX–XX w.).
OŚWIĘCIMSKA, KOTLINA, obniżenie tektonicz-
ne w zach. części Podkarpacia Pn., między Kotliną
Ostrawską na zachodzie a Bramą Krak. na wschodzie;
obejmuje piaszczystą Równinę Pszczyńską (lasy),
szeroką (do 12 km) dolinę Wisły (liczne stawy rybne),
pokryte lessem Podgórze Wilamowickie.
OŚWIĘCIMSKIE KSIĘSTWO, księstwo na Gór-
nym Śląsku z ośr. w Oświęcimiu; powstało 1313–17, od
1327 lenno Czech; 1445 wyodrębniło się z niego
księstwo zatorskie; 1457 wykupione przez Kazimierza

IV Jagiellończyka i połączone z Polską unią perso-
nalną, inkorporowane 1564.
OŚWIN, Jezioro Siedmiu Wysp, jez. zastoiskowe na
Równinie Sępopolskiej (woj. warm.-mazur.), na wys.
65 m; pow. 370 ha, głęb. do 3,5 m; uchodzą rz. Ruda i
Rawda (odwadnia jez. Rydzówka), wypływa rz. Świn-
ka (Oświnka); jezioro zarastające; rezerwat ptactwa
Siedem Wysp wpisany do konwencji RAMSAR o
ochronie obszarów wodno-błotnych.
ŌTA [o:ta] Shōgo, ur. 1939, jap. reżyser, dramatopi-
sarz, teoretyk teatru; związany z ruchem teatr.? post-
-shingeki; pod koniec lat 70. ogłosił własną koncepcję
teatru milczenia (moku–geki), którego istotą jest
eksponowanie zmienności ludzkiego ciała w miarę
upływu czasu; najsłynniejsze spektakle prezentowane
w Polsce: Legenda o Komachi, Stacja wodna, Pusta
parcela; dramaty nawiązujące w warstwie filoz. do
egzystencjalizmu J.-P. Sartre’a.
OTALGIA [gr.], ból ucha; spowodowany chorobą
ucha bądź przenoszony do niego z chorych zębów,
migdałków, gardła, krtani.
OTAMOWANIEMYŚLENIA,med. objaw zaburzeń
psych.; krótkotrwała, nieoczekiwana przerwa w toku
myśli, prowadząca do zatrzymania wypowiedzi; wy-
stępuje w ? schizofrenii.
OTARIA, uchatka patagońska, Otaria byronia, ssak
z rodziny ? uchatkowatych; dł. samca do 2,5 m; w
olbrzymich stadach zamieszkuje pd. wybrzeża Amery-
ki Południowej.
OTČENÁŠEK Jan, 1924–79, pisarz czes.; jeden z
pierwszych zerwał ze schematyzmem w czes. literatu-
rze lat powojennych (powieść psychol.-obyczajowa
Občan Brych).
OTELLO, othello, umysłowa gra dla 2 osób; roz-
grywana na planszy z 64 polami; polega na zdobyciu
jak największej liczby pionów przeciwnika.
OTERO Blas de, 1916–79, poeta hiszp.; pocz. liryka
rel., w późniejszym okresie zaangażowana w aktualne
problemy społ. i polit. Hiszpanii, przepojona humani-
taryzmem, jasna i prosta w wyrazie.
OTERO Lisandro, 1932–2008, pisarz kub.; uczestnik
rewolucji kub.; powieściowy cykl hist. przedstawiający
społeczeństwo Kuby w okresie przedrewol. (m.in.
Sytuacja); opowiadania i reportaże literackie.
OTERO SILVA Miguel, 1908–85, wenez. pisarz i
publicysta; zaangażowany w walkę z dyktatorskimi
rządami J.V. Gómeza i M. Péreza Jiméneza (od-
dźwięk w powieściach, m.in. Martwe domy i Nowe
miasteczko); także poezje, eseje.
OTĘPIENIE, demencja, zespół otępienny, med.
zespół org. zaburzeń psych.; znaczne obniżenie po-
ziomu sprawności umysłu wynikające z rozległego
i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu na tle różnych
przyczyn; utrudnia lub uniemożliwia samodzielne
funkcjonowanie w zwykłych warunkach życiowych; o.
starcze, alkoholowe, pourazowe.
OTGON TENGER-UUL, szczyt w zach. Mongolii,
najwyższy w górach Changaj; wys. 4031 m; płaty
wieloletniego śniegu.
OTIATRIA [gr.], med. ? otologia.
OTIS [o

˙
utıs] Elisha Graves, 1811–61, amer. wynalazca

i przemysłowiec; 1853 przedstawił dźwig osobowy
(windę) napędzany silnikiem parowym; 1857 skon-
struował dźwig z zabezpieczeniami (chwytaczami)
przed spadnięciem kabiny w razie zerwania liny noś-
nej; zbudował także m.in. pług parowy.
OTJIWARONGO, m. w pn. Namibii, u zach. pod-
nóża płaskowyżu Waterberg; ośr. adm. regionu
Otjozondjupa; 23,0 tys. mieszk. (2010); ośr. handl.-
-usługowy regionu hodowli bydła; farma krokodyli;
węzeł komunikacyjny.
OTLET [otle

˙
] Paul, 1868–1944, prawnik belg.; współ-

zał. 1895 (z H.M. Lafontaine’em) Międzynar. Inst.
Bibliograf. w Brukseli (od 1938 — FID).
OTŁUSZCZENIE, med. nadmierne gromadzenie się
tkanki tłuszczowej; może być miejscowe lub dotyczyć
całego organizmu; o. serca polega na rozroście tkanki
tłuszczowej leżącej pod nasierdziem.
OTMUCHOWSKIE, JEZIORO, Otmuchowski
Zbiornik Wodny, zbiornik retencyjny na Nysie Kłodz-
kiej (woj. opol.); 1980 ha, poj. całkowita 124,5 mln m3,
zapora ziemna o dł. 6,5 km (najdłuższa w Polsce);
utworzony 1933 gł. w celu zasilania Odry w wodę,
rekreacji, pozyskania energii (elektrownia 4,8 MW).
OTMUCHÓW, m. w woj. opol. (pow. nyski), nad
Nysą Kłodzką, między jez. Otmuchowskim i Nyskim;
5,1 tys. mieszk. (2013); ośr. przem. (spoż., metal.),
wypoczynkowy, sportów wodnych i usługowy regionu
turyst.; najdłuższa w Polsce zapora ziemna (tworząca
Jez. Otmuchowskie), przy której elektrownia wodna;
prawa miejskie od 1347; zamek (XIII, XV, XVI w.) z
pozostałościami obwarowań (XVI w.) i parkiem (XIX
w.), ratusz (XVI, XVII w.), kościół (XVII w.) z barok.
polichromią, pałac (XVIII w.), kamienice (XVII,
XVIII w.).
OTOCJON, Otocyon megalotis, ssak drapieżny z
rodziny ? psowatych; dł. ciała do 58 cm, ogona do
34 cm; ma długie nogi i b. duże uszy, podobny do lisa;
nocny; Afryka.
OTOCZAK, geol. okruch skalny (o śred. powyżej 2
mm) zaokrąglony i wygładzony podczas transportu,
np. przez wody płynące; o. są gł. składnikami żwirów
i zlepieńców.
OTOCZAKOWE KULTURY, archeol. kultury
wczesnych faz paleolitu dolnego; podstawowa forma
narzędzi — najpierwotniejsze rdzeniowe narzędzia
wykonywane najczęściej z otoczaków rzecznych.
OTOCZENIE, mat. dowolny zbiór otwarty zawiera-
jący rozpatrywany punkt przestrzeni topologicznej;
np. o. punktu na prostej liczbowej jest dowolny
przedział otwarty zawierający dany punkt.
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towarzyskiego (dwór) i mody; 1814–15 obrady kon-
gresu wiedeńskiego; od 1918 stol. i od 1921 kraj
związkowy Rep. Austrii; 1938–45 w III Rzeszy; 1945–
55 okupacja 4 mocarstw. Gotycka katedra Św. Szcze-
pana (XIV–XVI w.); liczne kościoły rom., got.
(Augustianów, XIV w.) i barok., m.in. Jezuitów
(uniwersytecki, XVII, XVIII w.), Kapucynów (XVII
w.), Św. Karola Boromeusza (J.B. Fischer von Erlach,
1. poł. XVIII w.); pałace, m.in.: Górny i Dolny
Belweder, Hofburg, Schönbrunn (XVII–XVIII w.);
eklekt. gmachy z XIX w. (m.in. parlament, opera,
teatr, uniwersytet, ratusz, kościół Wotywny, zespół
muzeów) przy słynnej ul. Ring, powstałej po zburzeniu
w 2. poł. XIX w. fortyfikacji; budowle secesyjne, m.in.:
pawilon wystawowy Secesji (1897–98), modernist. i
nowocz. — Hundertwasserhaus (1983–85).
WIEDEŃSKA, KOTLINA, Wiener Becken, zapad-
lisko tektoniczne w pn.-wsch. Austrii, między Alpami i
Karpatami; wys. do 282 m; gł. rz. — Dunaj; region
przem. i roln.; wydobycie gazu ziemnego i ropy naft.;
gł. m. Wiedeń.
WIEDEŃSKA ODSIECZ, wyprawa wojsk Jana III
Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi oblężonemu przez
Turków; 12 IX zwycięstwo wojsk sprzymierzonych
(pol.-austr.-niem.), dowodzonych przez Jana III So-
bieskiego, nad armią tur. wielkiego wezyra Kara
Mustafy; o.w. położyła kres ekspansji tur. zagrażającej
chrześc. Europie.
WIEDEŃSKA PORCELANA, wyroby produkowane
1719–ok. 1865 w manufakturze w Wiedniu, gł. serwisy
stołowe, śniadaniowe, oprawy zegarów, kosze; zdobio-
ne dekoracją malarską.
WIEDEŃSKA SZKOŁA DODEKAFONICZNA,
szkoła wiedeńska, kompozytorzy zgrupowani ok.
1905–1933 wokół A. Schönberga działający w Wied-
niu; m.in.: A. Webern, A. Berg, H. Eisler, H.E.
Apostel, H. Jelinek, R. Leibowitz, J. Koffler; zapo-
czątkowali proces zrywania z harmoniką systemu dur-
moll w wyniku stosowania techniki dodekafonicznej.
WIEDEŃSKI KONGRES 1814–15, zjazd monar-
chów i dyplomatów państw eur. po upadku Napoleona
I w celu uregulowania międzynar. sytuacji polit. i
spraw ustrojowych; gł. rola Rosji, W. Brytanii, Austrii,
Prus oraz Francji; przyjęcie zasad: legitymizmu i
równowagi sił między mocarstwami; w zasadzie
restytuowano stan ustrojowy sprzed rewolucji fr.
1789–99, także stan polit. w Europie, ale z wieloma
odstępstwami, m.in.: utw. Związek Niem., połączono
Holandię i Belgię w Królestwo Niderlandów, część
Saksonii włączono do Prus; w sprawach pol.: zlikwi-
dowano Księstwo Warsz., utw. Królestwo Pol. (w unii
z Rosją) oraz Wolne Miasto Kraków, a W. Księstwo
Pozn. włączono do Prus; k.w. opowiedział się za
tłumieniem ruchów republ. i nar. w Europie.
WIEDEŃSKI KRÓLIK NIEBIESKI, austr. rasa
królików; ciemnostal. z niebieskim odcieniem; masa
ciała ok. 4,5 kg; hodowane na futro i mięso.
WIEDEŃSKI, LAS, Wienerwald, najdalej na pn.
wschód wysunięte fliszowe pasmo Alp, w Austrii; wys.
do 893 m (Schöpfl); lasy bukowo-dębowe; region
turyst.-wypoczynkowy dla mieszkańców Wiednia.
WIEDEŃSKI UKŁAD 1515, traktat między Jagiel-
lonami (Zygmunt I Stary, Władysław II Jagiellończyk)
a Habsburgami (ces. Maksymilian I); zapewniał tym
ostatnim sukcesję w Czechach i na Węgrzech w
zamian za neutralność w stosunkach Polski z Moskwą
i Krzyżakami.
WIEDEŃSKIE ARBITRAŻE, rozstrzygnięcie przez
Niemcy i Włochy roszczeń terytorialnych Węgier
wobec Czechosłowacji i Rumunii; pierwszy arbitraż
(2 XI 1938) przyznał Węgrom pd. część Słowacji i
Rusi Podkarpackiej, drugi (30 VIII 1940) — pn.
Siedmiogród; po II wojnie świat. decyzje obu a.w.
zostały anulowane.
WIEDEŃSKIE TRAKTATY POKOJOWE, mię-
dzynar. traktaty zawarte w Wiedniu; m.in.: 18 XI
1738, zakończył wojnę sukcesyjną pol. 1733–35,
przyznał księstwo Lotaryngii dożywotnio Stanisławowi
Leszczyńskiemu (po jego śmierci — Francji); 14 X
1809, po wojnie fr.-austr. (w dobie wojen napoleoń-
skich), znany jako traktat w ? Schönbrunn; 30 X
1864, zakończył wojnę między Prusami i Austrią a
Danią; król Danii zrzekł się księstw Holsztyna,
Szlezwiku i Lauenburga; 3 X 1866, kończący wojnę
między Austrią a Włochami, które przystąpiły do
wojny austr.-prus.; pokonana przez Prusy Austria,
mimo zwycięstwa nad wojskami wł., zrzekła się
Wenecji na rzecz Włoch.
WIEDZA, w węższym znaczeniu — ogół wiarygod-
nych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością
ich wykorzystania (w. nauk.); w szerokim znaczeniu —
wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym
przypisuje się wartość poznawczą lub(i) praktyczną.
„WIEDZA”, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i
lit., wyd. 1906–10 w Wilnie; pismo PSS-Lewicy; red. T.
Rechniewski; kontynuacja: „Nowe Życie” (1910–11),
„Światło” (1911–12), „Kuźnia” (1913–14).
WIEDZA EGZOTERYCZNA [gr.], naukozn. wiedza
popularna, powszechnie dostępna, przeznaczona do
publ. wykładania; przeciwieństwo wiedzy ezoterycznej.
WIEDZA EZOTERYCZNA [gr.], wiedza tajemna,
przeznaczona tylko dla grona wtajemniczonych, wy-
brańców; przeciwieństwo wiedzy egzoterycznej.
„WIEDZA I ŻYCIE”, miesięcznik popularnonauk.,
wyd. 1926–39 i od 1946 w Warszawie; materiały po-
święcone wszystkim dziedzinom nauki, zwł. naukom
ścisłym, biologii i medycynie; dodatek humanistyczny.
WIEDZA POWSZECHNA, Wydawnictwo „Wie-
dza Powszechna” Sp. z o.o., wydawnictwo utw. 1952
w Warszawie, do 2007 Państwowe Wydawnictwo
„Wiedza Powszechna” w Warszawie; literatura nauk.

i popularnonauk. ze wszystkich dziedzin wiedzy;
tematyczne encyklopedie, leksykony, słowniki, pod-
ręczniki do nauki języków obcych i nauki języka pol.
dla cudzoziemców, słowniki języków obcych, słowniki i
poradniki języka pol.; reprinty.
WIEK, geol. jednostka geochronologiczna dziejów
Ziemi; jest częścią epoki, dzieli się na doby; chrono-
stratygraf. odpowiednikiem w. jest ? piętro.
„WIEK”, dziennik polit.-społ.-lit., wyd. 1873–1906 w
Warszawie, od 1899 pod nazwą „Wiek Ilustrowany”;
1905 zawieszony (zmieniał tytuł); zał. i red. (do 1875)
F.H. Lewestam, następnie K. Zalewski.
WIEK BIOLOGICZNY CZŁOWIEKA, antropol.
stan biol. dojrzałości dziecka w różnych fazach jego
rozwoju; mierniki stopnia zaawansowania w.b.cz.:
wiek zębowy (np. liczba wyrżniętych zębów), wiek
szkieletowy (stopień skostnienia kości); w.b.cz. dzieci
równolatków danej populacji jest zróżnicowany; stan-
dardy wyznaczają normy rozwojowe.
WIEK DORASTANIA, adolescencja, wiek dojrze-
wania, okres rozwoju człowieka stanowiący przejścio-
we stadium między dzieciństwem a dojrzałością biol. i
psychol. (dorosłością); wyróżnia się 3 etapy: preado-
lescencja (10.–12. rok życia), wczesny w.d. (13.–16. rok
życia), późny w.d. (17.–20. rok życia).
WIEK RĘBNOŚCI, leśn. przeciętny, docelowy wiek
drzewostanów, w którym mogą być wyrąbane w danym
obrębie leśnym; drzewostany w w.r. osiągają rozmiary
odpowiadające potrzebom gosp.; dla sosny i świerka
wynosi ok. 100 lat.
WIELAND [wi

˙
:lant] Christoph Martin, 1733–1813,

pisarz niem.; przedstawiciel oświecenia; prof. uniw. w
Erfurcie; popularyzator twórczości W. Szekspira w
Niemczech; powieść dydakt.-rozwojowa Agaton, ro-
kok. liryka, poematy epickie (Oberon); przekłady.
WIELAND [wi

˙
:lant] Heinrich Otto, 1877–1957, che-

mik niem.; prof. m.in. politechn. i uniw. w Mona-
chium; czł. Tow. Król. w Londynie; badania struktury
kwasów żółciowych, procesów oddychania komórko-
wego, budowy hormonów, alkaloidów, glikozydów;
1927 Nagroda Nobla.
WIELBARSKA KULTURA, dawniej kultura goc-
ko-gepidzka, archeol. kultura okresu wpływów rzym. i
wczesnego okresu wędrówek ludów; nazwa od cmen-
tarzyska w Malborku-Wielbarku; pocz. (do schyłku
II w. n.e.) Pomorze Gdańskie i Środk., pn. Wielko-
polska i ziemia chełmińska, potem przesuwanie się
osadnictwa na pd. wschód (m.in. zach. Mazowsze,
Wołyń); ukształtowanie się k.w. i jej przemieszczenia
łączy się ze znaną ze staroż. źródeł pisanych migracją
Gotów i Gepidów z terenów Skandynawii nad M.
Czarne i w rejon środk. Dunaju.

WIELBŁĄD DWUGARBNY, baktrian, Camelus
bactrianus, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała do 3 m, ogona ok. 50 cm, wys. w
kłębie 1,8–2,2 m, masa ciała 450–700 kg; udomowiony
w środk. Azji, hodowany od Krymu i Azji Mn. po
Pakistan i Chiny; wykorzystywany do transportu
towarów i ludzi, dostarcza mleka, mięsa, wełny i skór.
WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, dromader, Camelus
dromedarius, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała 220–340 cm, ogona 55–75 cm, wys. w
kłębie 180–220 cm, masa ciała 450–670 kg; wielbłąda
dwugarbnego różni się nieco większym wzrostem, dłuż-
szymi nogami, 1 garbem na grzbiecie i mniej obfitym
owłosieniem; udomowiony w pd. części Płw. Arabskie-
go; użytkowany m.in. na Saharze jako wierzchowiec,
zwierzę juczne, źródło mleka, mięsa, wełny i skóry.

WIELBŁĄDKI, Raphidioptera, rząd leśnych owa-
dów, dł. 1–2 cm, o wydłużonym i wzniesionym
przedtułowiu; w. mają 2 pary dużych błoniastych
skrzydeł; prowadzą drapieżny styl życia; pożyteczne.
WIELBŁĄDOWATE, Camelidae, rodzina ssaków z
rzędu ? parzystokopytnych; 6 gat.; kończyny 2-
-palczaste (rozwinięte palce III i IV), zakończone
pazurowatymi raciczkami; warga górna rozdwojona;
roślinożerne, żołądek 3-komorowy; do w. należą:
alpaka, baktrian (wielbłąd dwugarbny), dromader
(wielbłąd jednogarbny), gwanako, lama, wigoń.

WIELCY KOMNENOWIE, dynastia bizant. cesarzy
Trapezuntu, panująca 1204–1461; wywodzili się od
wnuka cesarza bizant. Andronika I Komnena.
WIELCY MOGOŁOWIE, hist. ? Mogołów Wiel-
kich dynastia.
WIELECI, Lutycy, Lucice, grupa plemion zachod-
niosłow. osiadłych w średniowieczu nad Hawelą i
Pianą; gł. plemiona: Chyżanie, Czrezpienianie, Do-
łężanie i Redarowie (utworzyli Związek ? Wielecki),
Sprewianie, Stodoranie; ulegli germanizacji.
WIELECKI ZWIĄZEK, Związek Lucicki, śred-
niow. związek 4 plemion zachodniosłow.: Chyżan,
Czrezpienian, Dołężan i Redarów; władza wiecu i
kapłanów; walczył z Sasami, po wojnie wewn. między
plemionami 1057–60 stracił znaczenie, jego ziemie
XI–XII w. przeszły pod władzę książąt Pomorza Zach.
i Obodrzyców.
WIELEŃ, m. w woj. wielkopol. (pow. czarnkowsko-
trzcianecki), nad Notecią; 6,0 tys. mieszk. (2013); ośr.
usługowy z różnorodnym drobnym przemysłem, m.in.
drzewnym; prawa miejskie przed 1458; kościół para-
fialny Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP
(XVII w.), kościół poewang. konstrukcji szkieletowej
(XVIII w.).
WIELEŻYŃSKI Marian, 1879–1945, inżynier che-
mik; pionier przemysłu gazowniczego w Polsce;
współzał. (1912) spółki Gaz Ziemny (od 1920 Gazo-
lina), projektant i kier. budowy gazociągów (np.
Daszawa–Lwów) do przesyłania gazu ziemnego; arty-
kuły na temat badań ropy naft. i gazownictwa.
WIELGUS Stanisław, ur. 1939, biskup, filozof; prof.
KUL (1989–98 rektor); 1999–2006 biskup płocki; XII
2006 mianowany arcybiskupem metropolitą warsz.,
I 2007 zrezygnował z urzędu po ujawnieniu współ-
pracy ze służbą bezpieczeństwa; znawca filozofii
średniow. (Zachodnia i polska nauka średniowieczna
— encyklopedycznie).
WIELHORSKI Józef, hrabia (od 1787), 1759–1817,
generał; uczestnik wojny pol.-ros. 1792 i powstania
kościuszkowskiego 1794, później w Legionach pol. we
Włoszech; w Księstwie Warsz. 1811–12 zca min.
wojny; w Królestwie Pol. 1815–16 min. wojny.
WIELHORSKI Michał, hrabia (od 1787), ok. 1730–
1794, oboźny kor. 1758–62, kuchmistrz w. litew. 1763–
74; przeciwnik Familii, obrońca dawnego ustroju
Rzeczypospolitej, poseł Generalności konfederacji
barskiej w Paryżu; prace hist.-polityczne.
WIELICHOWO, m. w woj. wielkopol. (pow. gro-
dziski); 1,8 tys. mieszk. (2013); ośr. usługowy dla
rolnictwa (uprawa pieczarek); różnorodna drobna
wytwórczość; prawa miejskie od 1429–30. W pobliżu
W. złoże gazu ziemnego.
WIELICKI Krzysztof, ur. 1950, alpinista; wspinaczki
m.in. w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum; 17 II
1980 pierwsze zimowe wejście (z L. Cichym) na
Mount Everest; drugi Polak (po J. Kukuczce), który
zdobył wszystkie (14) szczyty o wys. powyżej 8000 m.
WIELICKIE, POGÓRZE, wsch. część Pogórza
Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i
Raby; równoleżnikowe szerokie garby (maks. wys.
ponad 550 m), rozcięte dolinami licznych dopływów
Wisły; gęste zaludnienie; region roln.; gł. m.: Skawina,
Wieliczka.
WIELICZKA, m. powiat. w woj. małopol., w aglo-
meracji Krakowa; 21,3 tys. mieszk. (2013); kopalnia
soli kam. (od XIII w.), 1992 po katastrofalnym
wycieku wód do wyrobisk kopalni zaniechano wydo-
bycia; różnorodny przemysł; miejscowość uzdrowisko-
wa (m.in. sanatorium pod ziemią); turystyka; eksploa-
tacja solanek od X–XI w. (później metodą odparowa-
nia solanki); część kopalni stanowi obiekt muzealno-
-turyst. z wykonanymi przez górników rzeźbami, kapli-
cami (najstarsza z XVII w.) i Muzeum Żup Krak.;
drewn. kościół (1581); prawa miejskie od 1290; od
XIV w. jedno z gł. miast górn. i ośr. handlu solą w
Polsce.
WIELIMIE, jez. na Równinie Charzykowskiej (woj.
zachodniopomor.), na wys. 133 m; 1865 ha (w tym
wyspy 111 ha); maks. głęb. 5,5 m; płycizny i szuwary;
brzegi niskie; przepływa Gwda; połączone strugą Nie-
zdobna z jez. Trzesiecko; gł. ośr. turyst. — Szczecinek.
WIELISZEW, w. gminna w woj. mazow. (pow.
legionowski), w pobliżu Jez. Zegrzyńskiego i początku
Wodociągu Pn.; duża wieś (ok. 3,5 tys. mieszk.);
uprawa warzyw, kwiatów, drzew i krzewów owoco-
wych, cegielnia; ośr. usługowy dla pobliskich letnisk.
WIELKA ARMIA, fr. Grande Armée, armia fr.,
zreorganizowana 1803 przez Napoleona Bonapartego;
1811 — ok. 820 tys. żołnierzy (z czego 272 tys. z
państw sprzymierzonych); rozbita 1812 w czasie

kampanii ros. i odwrotu spod Moskwy; szef sztabu
L.A. Berthier (1805–14).
WIELKA BAHAMA, Grand Bahama Island, wyspa
na O. Atlantyckim, w pn. części archip. Bahamy, w
państwie Bahamy; 1,4 tys. km2, 51 tys. mieszk. (2010);
nizinna, wys. do 12 m; rybołówstwo; turystyka; gł.
miejscowość Freeport.
WIELKA BIAŁA ANGIELSKA ŚWINIA, jorkszy-
ry, ang. rasa mięsnych świń; biało ubarwione, ostro-
uche; masa ciała do 400 kg; zasięg międzynar.;
wykorzystywana do krzyżowania z innymi rasami.
WIELKA BIAŁA POLSKA ŚWINIA, rasa mięsnych
świń; efekt krzyżowania wielkiej białej ang., średniej
białej ang. i niem. szlachetnej świni; biało ubarwiona,
ostroucha; masa ciała nawet ponad 350 kg.

WIELKA BRYTANIA, państwo wyspiarskie w pn.-
-zach. Europie, na W. Brytyjskich, na O. Atlantyckim i
M. Północnym. Nazwa pełna polska: Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Nazwy oryginalne: ang. United Kingdom, ang. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Strona WWW: www.royal.gov.uk, www.gov.uk. Po-
wierzchnia: 243,1 tys. km2. Ludność: 64,2 mln miesz-
kańców (2013). Struktura narodowa: Anglicy 77%;
Szkoci 9%; Walijczycy 5%; Irlandczycy 3%; Murzyni
2%; Indusi 2%; Pakistańczycy 1%; inni 1%. Struktura
wyznaniowa: anglikanie 30%; katolicy 12%; chrześ-
cijanie (inne odłamy) 27%; muzułmanie 3%; hindusi
1%; sikhowie 1%; wyznawcy judaizmu 1%; inni 9%;
bezwyznaniowcy 16%. Stolica: Londyn. Ustrój: mo-
narchia konstytucyjna. Podział administracyjny: 4
kraje historyczne (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia
Północna). Język urzędowy: angielski. Jednostka
monetarna: funt szterling (GDB). Warunki natural-
ne. W skład W.B. wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia,
Irlandia Pn. oraz dependencje Korony bryt. i terytoria
zamorskie. Największa wyspa — W. Brytania silnie
rozczłonkowana; pn. wybrzeża fiordowe, pd. klifowe i
riasowe; w pn. części G. Kaledońskie i Grampiany,
rozdzielone rowem tektonicznym Glen More; w
środk. — Wyż. Południowoszkocka i G. Pennińskie,
na pd. zachodzie G. Kambryjskie, na pd. wschodzie
nizinny Basen Londyński; klimat umiark. ciepły
wybitnie mor., wpływ ciepłego Prądu Zatokowego; b.
gęsta sieć rzeczna, wiele jezior (polodowcowe, tekto-
niczno-polodowcowe), mszary; lasy bukowe, bukowo-
-grabowe, jesionowo-dębowe, brzozowo-dębowe,
wrzosowiska. Najwyższy punkt: Ben Nevis (1343 m
n.p.m.) w Grampianach. Najniższy punkt: bagna
Fenland (4 m p.p.m.). Rzeki: Tamiza, Severn, Trent,
Ouse. Jeziora: Lough Neagh, Loch Lomond, Loch
Monar. Gospodarka. Jeden z najsilniej gosp. roz-
winiętych krajów świata; obok USA największy eks-
porter kapitału; wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego
(w szelfie M. Północnego), węgla kam.; gł. gałęzie
przemysłu: elektron., precyzyjny, lotn.-rakietowy,
zbrojeniowy, samoch., chem. (w tym farm.), rafineryj-
ny, maszyn., spoż. (whisky, gł. szkocka), hutnictwo i
przemysł lekki; hodowla gł. bydła (11 mln) i owiec;
uprawy: zboża (pszenica, jęczmień, owies), buraki
cukrowe, ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe; rybo-
łówstwo; turystyka (ponad 25 mln osób rocznie); gęsta
sieć kol. i drogowa; gł. porty: Londyn, Grimsby–
Immingham, Liverpool; połączenia z kontynentem
tunelem kol. (od 1994) i promowe. Dynamika wzrostu
gospodarczego: 1,7% (2013). PKB na 1 mieszk. wg
parytetu siły nabywczej: 36,2 tys. dol. USA (2013).
Historia. Zasiedlona przez Celtów; I w.–ok. 410
panowanie rzym. (prócz obszaru Szkocji); V–VI w.
podbój ob. ziem ang. przez Anglosasów (heptarchia),
ich chrystianizacja od 597; od 793 najazdy wikingów;
X w. zjednoczenie Anglii przez królów Wessexu; 1066
podbój przez Normanów (Wilhelm I Zdobywca);
wojny ang.-fr., m.in. za dyn. Plantagenetów (1154–
1485) — stuletnia 1337–1453; XI–XIII w. podbój
Walii i od XII w. Irlandii; XIII w. powstanie
parlamentu; 1485–1603 dyn. Tudorów; anglikanizm;
od 1603 dyn. Stuartów i unia ze Szkocją, 1642–48
wojna domowa, 1649–60 republika; XVI–XVII w.
pocz. potęgi mor. i polityki kolonialnej; w wyniku
rewolucji 1688–89 monarchia konst.; 1707 zjednocze-
nie Anglii i Szkocji w Królestwo W.B.; od 1714 dyn.
hanowerska, pocz. rządów gabinetowych (wigowie,
torysi); 1783 strata 13 kolonii amer. (USA); 1793–
1815 udział w koalicjach antyfr.; od ok. 1770 rewolucja
przem., 1. gosp. potęga świata do lat 70. XIX w.;
ekspansja kolonialna (największe imperium świat.);
XIX w. rywalizacja Partii Konserwatywnej z Partią
Liberalną, a od lat 20. XX w. z Partią Pracy; od 1901
dyn. Koburgów (od 1917 pod nazwą Windsor); w
I wojnie świat. czł. ententy, w II — koalicji antyhitl.
(rząd W. Churchilla); 1945–51 reformy gosp. i so-
cjalne Partii Pracy; od 1949 czł. NATO, 1960–72
EFTA, od 1973 EWG; rozpad imperium kolonial-
nego; konflikt w Irlandii Pn.; w latach 70. silny kryzys
gosp. i społ.; 1979–97 rządy konserwatystów (M.
Thatcher, J. Major), liberalne reformy gosp., poprawa
sytuacji ekon.; od 1993 czł. UE; 1997–2010 rządy Partii
Pracy (A. Blair, G. Brown); 1998 zawarto północnoirl.

Wielbłąd dwugarbny

Wielbłąd jednogarbny

Wieliczka, Komora Janowice z figurami księżnej Kingi
i rycerza w kopalni soli

Herb i flaga
Wielkiej Brytanii
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DYSLOKACJA [łac.], fiz. rodzaj defektu struktury
krystal.; polega na przesunięciu jednych płaszczyzn
sieciowych względem innych przy zachowaniu spój-
ności sieci.
DYSMORFIA [gr.], med. nieprawidłowa budowa
ciała; m.in. powstałe wskutek pierwotnego defektu
rozwoju zarodka (malformacje), wskutek działania sił
mech. na normalne tkanki (deformacje).
DYSMUTACJA [łac.], chem. ? dysproporcjonowa-
nie.
DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ang. Super-
oxide Dismutase (SOD), enzym neutralizujący anio-
norodnik ponadtlenkowy (O2)��; katalizuje prze-
kształcenie 2 cząsteczek (O2)�� do nadtlenku wodoru
(H2O2 rozkładanego przez katalazę) i tlenu (O2);
obecna we wszystkich organizmach tlenowych.
DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, rozpad
cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) na jony
zachodzący w wyniku ich oddziaływania z cząsteczkami
rozpuszczalnika (np. wody); elektrolity mocne nieza-
leżnie od stężenia ulegają całkowitej d.e., a elektrolity
słabe dysocjują częściowo, przy czym liczba cząsteczek
zdysocjowanych wzrasta wraz z rozcieńczeniem roz-
tworu.
DYSOCJACJA FOTOCHEMICZNA, chem. ?
fotoliza.
DYSOCJACJA TERMICZNA, rozpad cząsteczek
związków chem. na cząstki (mniejsze cząsteczki,
atomy, rodniki) zachodzący w podwyższonej temp.;
w przemyśle ważny jest rozkład termiczny alkanów
zawartych w ropie naft. (? kraking).
DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ STAŁA,
stosunek iloczynu stężeń jonów powstających podczas
dysocjacji elektrolitycznej do stężenia cząsteczek
niezdysocjowanych, pozostających w równowadze
chem. z jonami; stała w danej temp.; opisuje dysocja-
cję elektrolitów słabych.
DYSOCJACYJNE OBJAWY, med. grupa psycho-
gennych zaburzeń psych., będących poza świadomą
kontrolą chorego; pozostawiają niepamięć; są to za-
burzenia przytomności, zamroczenie, amnezja, osłu-
pienie.
DYSONANS [łac.], lit. rym niedokładny, w którym
współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej, ak-
centowanej samogłoski wersu.
DYSONANS [łac.], muz. współbrzmienie 2 lub więcej
dźwięków (d. harmoniczny) lub następstwo 2 dźwię-
ków (d. melodyczny), sprawiające wrażenie niezgod-
ności; przeciwieństwo konsonansu.
DYSONANS POZNAWCZY, psychol. stan wywołany
równoczesnym występowaniem w świadomości jednost-
ki sprzecznych treści poznawczych; powoduje przykre
napięcie emocjonalne, które skłania do czynności
mających na celu usunięcie powstałej niezgodności.
DYSOPERACJA [łac.], przeciwdziałanie, ekol. typ
związku międzygatunkowego (koakcji), w którym
partnerzy ponoszą straty w wyniku eliminowania
osobników lub ograniczania ich możliwości życiowych;
występuje gł. pomiędzy gat. o zbliżonych wymaga-
niach ekol. w wyniku konkurencji o pokarm, miejsca
gniazdowania i in.
DYSPALATALIZACJA [łac.], zatrata miękkości
spółgłosek, np. gwarowe łamę, zamiast łamię; także
zmiana przedniej artykulacji samogłoski na tylną, np.
w przegłosie: kwiat, z dawnego kwiet.
DYSPAREUNIA [gr.], med. zaburzenie polegające
na niezdolności do osiągania ? orgazmu i satysfakcji
seksualnej podczas stosunku płciowego ze stałym
partnerem; najczęstszą przyczyną d. jest nieakcepto-
wany seksualnie partner.
DYSPENSA [łac.], w Kościele katol. zwolnienie
wiernego (przez papieża, biskupa ordynariusza, prze-
łożonego zakonnego, proboszcza) od obowiązujących
przepisów prawa kościelnego.
DYSPEPSJA [łac. 5 gr.], med. ? niestrawność.
DYSPERGATORY [łac.], substancje ułatwiające
rozdrabnianie cząstek stałych do rozmiarów koloidal-
nych w celu wytworzenia układów ? dyspersyjnych
oraz zapobiegające łączeniu się cząstek koloidowych w
większe skupiska.
DYSPERSJA [łac.], statyst. miara zróżnicowania
elementów populacji statystycznej, ? odchylenie
standardowe.
DYSPERSJA FAL, zależność prędkości fazowej fal
harmonicznych od ich częst. (długości fali).
DYSPERSJA ORGANIZMÓW, rozprzestrzenia-
nie się, ekol. przemieszczanie się osobników doro-
słych, form młodocianych, nasion lub przetrwalników
w stosunku do obszaru zajętego przez populację.

DYSPERSJA ŚWIATŁA, rozszczepienie światła,
rozkład widmowy światła złożonego (np. białego) na
jednobarwne składowe w wyniku dyfrakcji, interferen-
cji lub załamania.
DYSPERSYJNY UKŁAD, układ rozproszony,
układ niejednorodny fizycznie, składający się z fazy
ciągłej, zw. fazą rozpraszającą lub dyspersyjną (np.
gaz, ciecz), i fazy rozproszonej, zw. też zdyspergowaną
(np. b. drobnych cząstek ciała stałego lub maleńkich
kropelek cieczy zawieszonych w ośr. ciągłym); do u.d.
należą m.in.: dym, mgła, układy koloidowe (np. mleko,
kleje, farby).
DYSPLAZJA [gr.], med. zaburzenie morfogenezy
wywołane nieprawidłową strukturą lub czynnością
komórek jednej tkanki, co powoduje nieprawidłową
jej organizację i różnicowanie.
DYSPOZYCJA MOCY, jednostka organiz. elektro-
energetyki koordynująca pracę części lub całego
systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę
połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów; w
Polsce — Krajowa Dyspozycja Mocy.
DYSPROPORCJONOWANIE, autoredoksyda-
cja, dysmutacja, reakcja chem. polegająca na jedno-
czesnym utlenianiu jednych cząsteczek (lub jonów) i
redukcji innych cząsteczek (jonów) tego samego
związku chem.; np. 2Cu+ = Cu2+ + Cu0 — jeden
jon miedzi(I) oddaje elektron, przechodząc na wyższy
stopień utlenienia (Cu+ – e = Cu2+), a drugi pobiera
elektron, zmniejszając stopień utlenienia i przecho-
dząc w obojętny atom miedzi (Cu+ + e = Cu0).
DYSPROZ [gr.], Dy, dysprosium, pierwiastek chem. o
liczbie atom. 66, względnej masie atom. 162,50, metal;
miękki; gęst. 8,55 g/cm3, temp. topn. 1412oC, temp.
wrz. 2562oC; aktywny chemicznie; stosowany m.in. w
technice jądr. (absorbuje neutrony), jako dodatek
stopowy; odkryty 1886 (P. Lecoq de Boisbaudran).
DYSSOMNIE [gr.], med. ilościowe lub jakościowe
zaburzenia snu; skracanie się lub wydłużanie czasu
snu, zaburzenia rytmu snu i czuwania; występują w
wielu chorobach psych., niektórych somatycznych,
rzadziej samodzielnie.
DYSTANS OSOBNICZY, biol. najmniejszy odstęp
tolerowany między 2 osobnikami tego samego gat.
zwierząt; przekroczenie d.o. wyzwala zachowanie
antagonistyczne, np. przy dystansie kryt. — wywołuje
agresję.
DYSTANS SPOŁECZNY, poczucie obcości w sto-
sunku do jednostek i (lub) grup społ. różniących się
miejscem w strukturze społ., religią, stylem życia,
wykształceniem itp.
DYSTANSE BIOLOGICZNE, oparte na dyspozy-
cjach dziedzicznych i specyficzne dla danego gat. od-
ległości między osobnikami jednego lub różnych gat.
zwierząt, określające rodzaj zachowań społ.; np. dys-
tans osobniczy, dystans kryt. zw. dystansem bezwzględ-
nej obrony, (przekroczenie wyzwala agresję), dystans
ucieczki (po przekroczeniu jego osobnik ucieka).
DYSTEN [gr.], cyjanit, minerał, odmiana polimor-
ficzna krzemianu glinu Al2[O|SiO4]; krystalizuje w
układzie trójskośnym; niebieski w różnych odcieniach,
rzadziej zielonawy, żółtawy lub bezbarwny, o szklistym
połysku; typowy minerał skał metamorficznych; sto-
sowany gł. do wyrobu materiałów ogniotrwałych i
kwasoodpornych, niekiedy w jubilerstwie.
DYSTONIA [gr.], med. zaburzenie ruchowe polega-
jące na nadmiernym, przedłużonym skurczu niektó-
rych mięśni, prowadzącym do nienaturalnego, przy-
musowego ustawienia głowy, tułowia lub kończyn.
DYSTORSJA [łac.], fiz. wada układu opt. przejawia-
jąca się niejednakowym powiększeniem (zmniejsze-
niem) różnych części obrazu.
DYSTROFIA [gr.], med. zaburzenie rozwojowe lub w
odżywianiu tkanki, narządu, układu, całego organiz-
mu; prowadzi do zmian zanikowych, zwyrodnienio-
wych lub przerostowych; d. niemowląt, głodowa,
mięśniowa.
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, przewlekła, uwarun-
kowana genetycznie zwyrodnieniowa choroba mięśni
(też serca); postępujące osłabienie i zanik mięśni, w
przypadku mięśni obręczy miednicznej i kończyn
trudności w chodzeniu, przykurcze; różne postacie
kliniczne.
DYSTROFIZM [gr.], humitrofizm, ekol. stan biol.
jeziora; duża zawartość związków humusowych, za-
kwaszenie wody, często niedobór tlenu i substancji
pokarmowych; uboga jakościowo fauna i flora; pro-
wadzi do zarastania jezior i powstawania torfowisk.
DYSTRYBUANTA [łac.], mat. funkcja F(x), okreś-
lona dla danej zmiennej losowej X, przyporządkowu-

jąca dowolnej liczbie rzeczywistej x prawdopodobień-
stwo P(X 4 x); d. w pełni charakteryzuje rozkład
prawdopodobieństwa zmiennej losowej X.
DYSTRYBUCJA [łac.], mat. uogólnienie pojęcia
funkcji eliminujące niemożność różniczkowania (roz-
szerzające możliwość różniczkowania na wszystkie
funkcje).
DYSTRYKT [łac.], niewielki obszar kraju wyznacza-
jący terytorialny zakres działania organu państw. lub
samorządowego; d. są zwykle tworzone w celach
sądowniczych, wykonywania administracji państw.
(np. w Polsce w okresie zaborów i okupacji niem.);
w niektórych państwach federalnych (np. USA,
Australia) nazwa terytorium należącego do federacji,
a nie do jednego z jej członów (stanów).
DYSTRYKT FEDERALNY CARACAS, Distrito
Federal de Caracas, jednostka adm. w pn. Wene-
zueli; pow. 433 km2, 2 mln mieszk. (2010); ośr. adm.
Caracas; zurbanizowany i gęsto zaludniony; rozwinięty
przemysł, m.in. spoż., włók., samoch., metalowy.
DYSTRYKT FEDERALNY MEKSYK, Distrito
Federal de México, jednostka adm. w środk. Meksy-
ku; ośr. adm. Meksyk; pow. 1,5 tys. km2; 8,6 mln
mieszk. (2010); obejmuje stolicę kraju i strefę pod-
miejską; obszar silnie zurbanizowany.
DYSTYCH [gr.], strofa dwuwierszowa; w poezji klas.
często o różnej strukturze wersów, np. d. elegijny
składający się z heksametru i pentametru.
DYSTYMIA [gr.], med. przewlekłe zaburzenie psych.,
nienasilone stany obniżonego nastroju i aktywności;
typowa w przebiegu padaczki.
DYSTYNKTYWNA CECHA, językozn. cecha odróż-
niająca głoski, częściej fonemy określonego języka; np.
nosowość, dźwięczność, akcent, iloczas.
DYSYDENCI [łac.], w państwach totalitarnych osoby
otwarcie wyrażające swój sprzeciw wobec działalności
władz i rzeczywistości politycznej.
DYSYMILACJA [łac.], językozn. zjawisko fonetyczne
polegające na wytworzeniu różnic (albo na powięk-
szeniu istniejących) między głoskami występującymi
wewnątrz wyrazu; np. gwarowe letki zamiast lekki.
DYSYMULACJA [łac.], świadome zatajenie przez
chorego objawów choroby lub kalectwa.
DYSYPACJA ENERGII, fiz.? rozpraszanie energii.
DYSYPATYWNY UKŁAD, układ fiz., w którym
energia uporządkowanego procesu zmniejsza się,
przechodząc w energię procesu nieuporządkowanego;
np. w mechanicznym u.d. całkowita energia mech.
(suma energii kinetycznej i potencjalnej) stale maleje,
przechodząc w inne postacie energii (np. w ciepło).
DYSZA [niem.], krótki kanał o zmieniającym się w
sposób ciągły przekroju, służący do zwiększenia
prędkości (a zatem i energii kinet.) płynu kosztem
spadku jego ciśn.; poddźwiękowa (zbieżna), nad-
dźwiękowa (zbieżno-rozbieżna) — d. Lavala; stoso-
wane m.in. w maszynach przepływowych, silnikach
odrzutowych, palnikach.
DYSZA POMIAROWA, metrol. ? zwężka pomia-
rowa.
DYSZKANT, dyskant [łac.], muz. górny głos w
utworach muz. (do końca XVI w.), także głos
chłopięcy o skali sopranu.
DYTYRAMB [gr.], w liryce starogr. hymn pochwalny
ku czci Dionizosa; utrzymany w patetycznym stylu, ze
skłonnością do hiperboli.
DYWAN, pers.-arab. dı̄wān, w krajach muzułm.
pierwotnie rejestr, później centr. urząd finans. i urzędy
administracji centr.; w osmańskiej Turcji — rada suł-
tańska; w Indiach Mogołów — min. finansów, w okre-
sie panowania bryt. — premier niezależnych państw.
DYWAN, pers.-arab. dı̄vān, lit. w literaturze muzułm.
Wschodu (arab., tur., pers.) zbiór lir. utworów jednego
poety; obejmuje kasydy, gazele, rubajjaty i in. wiersze.
DYWAN [tur. 5 pers.], włók. tkanina dekor. gładka
albo z? okrywą włókienną (d. wiązane, np. kobierce);
wełn. lub z włókien chem.; d. gładkie mogą być
wątkowe (z okrywą lub wyplatane — kilimy, sumaki,
gobeliny) oraz osnowowe (np. pluszowe, igłowe).
DYWANOKSZTAŁTNE, Orectolobiformes, rząd ?
rekinów; ciepłe wody oceanów; ponad 30 gat.; zwykle
średniej wielkości, wyjątek — rekin wielorybi, dł. do
18 m.
DYWERGENCJA [łac.], biol. proces rozszczepienia
linii ewolucyjnej, gdy w miejsce jednego gat. macierzys-
tego powstają dwa (lub więcej) gat. potomne (można
też mówić o d. poszczególnych cech czy organów).
DYWERGENCJA [łac.], rozbieżność, mat. skalar
określony w dowolnym punkcie pola wektorowego
~aa: div ~aa = qax/qx + qay/qy + qaz/qz, gdzie ax, ay, az —
składowe wektora.
DYWERSJA [łac.], w czasie wojny działanie z ukrycia
na terytorium nieprzyjaciela, mające na celu dezorga-
nizację systemu dowodzenia, podważenie siły i ob-
ronności atakowanego.
DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI, ekon. różni-
cowanie asortymentu produkcji przez przedsiębior-
stwa; strategia zmniejszania ryzyka prowadzenia dzia-
łalności gosp. oraz unikanie odpowiedzialności za
posiadanie dominującej i monopolistycznej pozycji
na rynku.
DYWETYNA [fr.], tkanina imitująca skórę zamszową
lub aksamit; prawa strona pokryta gęstym meszkiem,
osnowa zwykle bawełn., splot atłasowy wątkowy
(satynowy) lub skośny.
DYWIDENDA [łac.], dochód otrzymywany przez
akcjonariuszy z tytułu posiadania przez nich akcji.
DYWIZJA [fr. 5 łac.], związek taktyczny, złożony z
kilku pułków lub brygad (5–15 tys. żołnierzy), zwykle
w składzie korpusu lub armii; w Polsce od poł. XVII w.
DYWIZJA RUMSZY, 5. Syberyjska Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od I 1919

między Wołgą a Uralem i na Syberii; walki z Armią
Czerwoną; dca płk K. Rumsza; 1920 wcielona do WP
(Bryg. Syberyjska).
DYWIZJA SS GALICJA, niem. SS Schützen-
-Division Galizien, ukr. SS Striłećka Dywizija
Hałyczyna, w czasie II wojny świat. ukr. formacja
do walki na froncie wsch.; utw. IV 1943 przez Ukr.
Komitet Centr. w Krakowie; liczyła 16 tys. ludzi; dca
gen. F. Freytag; rozbita VII 1944 pod Brodami;
odtwarzana na Śląsku, od III 1945 pod zwierzchnością
Ukr. Komitetu Nar. (uznany przez Niemców) jako
1. Dyw. Ukr. Armii Nar. (gen. P. Szandruk); użyta do
walki w Styrii (Graz), poddała się Brytyjczykom.
DYWIZJA SS GALICJA, niem. 14. SS Schützen-
Division Galizien, jedna z 17 dyw. Waffen-SS (?
SS) zwerbowanych spośród ludności nieniem. podczas
II wojny światowej.
DYWIZJA STRZELCÓW POLSKICH, pol. for-
macja wojsk., utw. IV 1917 na Ukrainie; VII 1917 na
froncie galic.; dca gen. T. Bylewski; IX 1917 weszła w
skład I Korpusu Pol. w Rosji.
DYWIZJA ŻELIGOWSKIEGO, 4. Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od X
1918 na Kubaniu; walki z Armią Czerwoną i oddzia-
łami ukr. S. Petlury; dca gen. L. Żeligowski; 1919
wcielona do WP (10. dyw. piechoty).
DYWIZJON [łac.], pododdział, gł. w artylerii (2–6
baterii), w lotnictwie (2–3 eskadry), w marynarce
wojennej (3–5 okrętów), zwykle w składzie pułku lub
brygady.
DYWIZJONIZM [fr.5 łac.], szt. plast. podział plamy
barwnej przez rozbicie jej na małe punkty, które przy
patrzeniu na obraz z pewnej odległości dają wrażenie
jednolitej plamy; metoda twórcza impresjonistów i
neoimpresjonistów.
DYWIZJONY LOTNICTWA POLSKIEGO W
WIELKIEJ BRYTANII, podstawowe jednostki Pol.
Sił Powietrznych, formowane od VII 1940, w okresie
zagrożenia W. Brytanii niem. inwazją; udział w bitwie
o W. Brytanię, nalotach na Niemcy, transportach
broni do kraju.
DYZARTRIA [łac. 5 gr.], med. zaburzenie artykula-
cji mowy; skutek osłabienia mięśni języka, podniebie-
nia i gardła, niektórych schorzeń ośrodkowego układu
nerwowego.
DYZAŻIO, disaggio, ekon. wyrażony procentowo
lub kwotowo spadek kursu papieru wartościowego
poniżej jego wartości nominalnej, albo kursu walut
i dewiz poniżej ich rynkowego lub średniego kursu.
DYZENTERIA [łac. 5 gr.], med. ? czerwonka
bakteryjna.
DYZENTERIA OWIEC, zakaźna, zaraźliwa tylko w
obrębie stada, choroba nowo narodzonych jagniąt,
wywoływana przez bakterię Clostridium perfringes;
objawy: brak apetytu, biegunka, gorączka, zwierzę
stoi z wygiętym grzbietem; także bezobjawowe zejścia
śmiertelne.
DYZENTERIA ŚWIŃ, zakaźna, zaraźliwa choroba
świń, gł. w wieku 10–16 tygodni, wywoływana przez
krętka Serpulina; objawy: utrata apetytu, biegunka.
DYZUNICI [łac.], pol. prawosławni, którzy nie uznali
? unii brzeskiej 1596 (gł. na Białorusi i Ukrainie);
także Ormianie mieszkający w Polsce, którzy nie
przystąpili do unii z 1667.
DYŻEWSKI Marek, ur. 1946, teoretyk muzyki,
historyk sztuki, publicysta muz.; inicjator Dni Muzyki
Starych Mistrzów we Wrocławiu; tamże rektor Akad.
Muz.; audycje radiowe, spektakle audiowizualne.
DZAOUDZI, m. we wsch. części Majotty, fr. po-
siadłości w archip. Komorów, na O. Indyjskim, na
wyspie Dzaoudzi, połączonej groblą z wyspą Pamanzi;
15,3 tys. mieszk. (2007); port handl. (wywóz olejków
eterycznych, kopry, wanilii), rybacki i jachtowy; port
lotniczy.
DZAWCHAN, Dzawchan-gol, rz. w zach. Mongolii;
dł. 800 km, dorzecze 71,2 tys. km2; źródła w g.
Changaj, uchodzi do jez. Chjargas-nuur; wykorzysty-
wana do nawodnień.
DZBANECZNIK, Nepenthes, owadożerny, pnący się
półkrzew, jedyny rodzaj w rodzinie dzbanecznikowa-
tych (Nepenthaceae) z ok. 70 gat.; organy pułapkowe
— dzbankowate twory z wieczkiem, napełnione
płynem trawiennym; lasy równik. od Filipin po
Australię.
DZBANÓW, RÓWNINA ? Tran Ninh.
DZEDZU, Cheju,m. w Korei Pd., na wyspie Dzedzu-
do; ośr. adm. prow. Dzedzu; 401 tys. mieszk. (2010);
ośr. przem. (włók., spoż.), usługowy regionu sadowni-
czego i turyst.; port handl. i rybacki; port lotn.;
uniwersytet.
DZEDZU-DO, Cheju-do, wyspa w Korei Pd., u pd.
wybrzeża Płw. Koreańskiego; wraz z sąsiednimi,
skalistymi wysepkami stanowi prow. Dzedzu; 1825
km2, 532 tys. mieszk. (2010); górzysta (wys. do 1950
m); jaskinie lawowe; turystyka; uprawa jęczmienia,
bawełny, owoców cytrusowych, herbaty; rybołówstwo;
gł. m. Dzedzu.
DZIADOSZANIE, Dziadoszyce, Dziadosze, ple-
mię osiadłe we wczesnym średniowieczu na pn.-zach.
obszarach Dolnego Śląska.
DZIADOSZYCE ? Dziadoszanie.
DZIADY, u ludów słow. i bałtyckich (gł. na Białorusi i
Litwie) uroczystość ku czci zmarłych; były obchodzone
2 razy w roku (wiosna, jesień), sięgały tradycjami
czasów przedchrześcijańskich.
DZIAŁ WODNY, hydrol. linia oddzielająca obszary
odwadniane przez różne systemy rzeczne (lub ich
części), morza i oceany.
DZIAŁANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZASADA,
zasada akcji i reakcji, fiz. trzecia zasada dynamiki
Newtona; ? Newtona zasady dynamiki.
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masa 5–10 kg; od innych kolczatek różni się dłuższym
dziobem i rzadszymi kolcami; Nowa Gwinea.
PRAKOPYTNE, kondylartry, zool. kopalne, prymi-
tywne ssaki kopytne; różnej wielkości, wyglądem
przypominały prymitywne drapieżne; wszystko- lub
roślinożerne; pojawiły się w kredzie, wymarły w mio-
cenie; od nich wyprowadza się m.in. kopytne, mrów-
niki, walenie.
PRAKRYSZTAŁY, geol. kryształy występujące w
skałach magmowych (np. kryształy oliwinu w bazalcie,
plagioklazu w andezycie), krystalizujące wcześniej niż
ciasto skalne; rodzaj ? fenokryształów.
PRAKRYTI [sanskr.], filoz. ind. prasubstancja, na-
tura, podłoże, materialna podstawa rzeczywistości,
źródło aktywności; pierwiastek żeński; zwykle przeciw-
stawiona ? puruszy.
PRAKRYTY [sanskr.], ogólna nazwa średnioindo-
aryjskich języków lud. i lit., gł. w pn. i środk. Indiach
od poł. I tysiącl. p.n.e. do końca I tysiącl. n.e.;
najważniejsze p. lit.: ardhamagadhi, magadhi, maha-
rasztri, śauraseni; czasem do p. zalicza się również pali.
PRAKSEOLOGIA [gr.], metodol., naukozn. teoria
sprawnego działania, dziedzina badań nauk. dotyczą-
cych wszelkiego celowego działania ludzkiego, zwł.
racjonalności, skuteczności i efektywności jego metod;
jednym z twórców i czołowych przedstawicieli p. był T.
Kotarbiński.
PRAKSYTELES, Praxitélēs, IV w. p.n.e., rzeźbiarz
gr. z Aten; wybitny przedstawiciel szkoły attyckiej;
mistrz miękkiego modelunku i zmysłowego wdzięku;
wprowadził akt kobiecy; dzieła znane gł. z kopii rzym.
(Satyr odpoczywający, Afrodyta z Knidos).
PRAKTYKA [niem. 5 gr.], naukozn. dziedzina
świadomej i celowej aktywności ludzkiej polegającej
na przedmiotowej, zobiektywizowanej realizacji ja-
kiejś nauki, doktryny, koncepcji itp.; obejmuje także
rezultaty owej działalności i doświadczenia w niej
nabyte; czasem przeciwstawiana teorii jako dziedzinie
aktywności wyłącznie intelektualnej.
PRAKTYKABLE [niem. 5 fr.], przystawki, teatr
drewn. elementy konstrukcyjne (niewidoczne dla
publiczności) wspomagające dekoracje; służą np. do
podtrzymywania ścian, stawiania na nich czegoś lub
stawania na nich (np. jeśli aktor ma się pokazać w
oknie, umieszczonym dość wysoko, wchodzi po schod-
kach p. przystawianego od tyłu do ściany); także w sali
teatr., widowiskowej — składane, zapasowe siedzenie
bez oparcia, przymocowane od strony przejścia do
rzędu stałych foteli, zw. też dostawką, strapontenem.
PRAŁAT [łac.], w Kościele rzymskokatol. duchowny
mający zwyczajną jurysdykcję kośc., tzn. wynikającą z
urzędu lub funkcji (biskup, wikariusz generalny);
także tytuł honorowy duchownych.
PRAMBANAN, miejscowość w Indonezji, na Jawie,
w pobliżu Jogyakarty; wielki kompleks świątynny Lara
Jongrang (X w., restauracja XX w.); gł. świątynia
poświęcona Śiwie; w pobliżu świątynie buddyjskie
(VIII, IX w.).
PRAMIAZGA, bot. ? prokambium.
PRAMONOTEIZM [gr.], teoria w religioznawstwie
głosząca, że najbardziej pierwotną formą wierzeń rel.
był ? monoteizm, który później uległ degeneracji i
przekształcił się w różne kulty (animistyczne, politeis-
tyczne); twórcą teorii był W. Schmidt.
PRAMPOLINI Enrico, 1894–1956, wł. malarz, sce-
nograf, eseista; współdziałał z ruchem futuryst.,
następnie jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej
(Czarodziej szybkości); w Paryżu czł. Cercle et Carré
i Abstraction-Création.
PRANA [sanskr.], w hinduizmie tchnienie życiowe,
podstawowy pierwiastek przenikający człowieka, który
umożliwia mu życie i ruch.
PRANAGOZALĄŻKOWE, Progymnosprmophyta,
gromada kopalnych roślin o pokroju drzew iglastych;
pień wys. 10–20 m, zakończony pióropuszem liści;
uważa się, że p. dały początek roślinom nasiennym.
PRANDTAUER, Prandauer, Jakob, 1660–1726, ar-
chitekt austr.; wybitny reprezentant dojrzałego baroku;
opactwo Benedyktynów w Melk nad Dunajem.
PRANDTL [prantl] Ludwig, 1875–1953, fizyk niem.;
prof. politechn. w Hanowerze, zał. i dyr. inst. nauk.
aerodynamiki w Getyndze; prace z dziedziny aero- i
hydrodynamiki, teorii sprężystości i plastyczności,
wytrzymałości materiałów; podał analogię błonową;
twórca teorii warstwy przyściennej i teorii profilu
aerodynamicznego.
PRANDTLA LICZBA, Pr, liczba podobieństwa
termodynamicznego charakteryzująca zdolność płynu
do przewodzenia ciepła; równa stosunkowi współ-
czynnika lepkości kinematycznej płynu do współczyn-
nika wyrównywania temperatur.
PRANDTLA RURKA, mech. rodzaj rurki spiętrze-
niowej; składa się z 2 współosiowych rurek, z których
jedna mierzy ciśn. spiętrzenia, druga — przez otworki
w ściance bocznej — ciśn. statyczne; z różnicy tych
ciśn. (czyli ciśn. dynamicznego), korzystając z równa-
nia Bernoulliego, oblicza się prędkość przepływu.
PRANERCZE, śródnercze, ciało Wolffa, parzysty
narząd wydalniczy krągłoustych, ryb i płazów (u
wyższych kręgowców tylko u zarodka); jest drugą
formą rozwojową ? nerki; część p. służy do wyprowa-
dzania nasienia.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ekon. wpro-
wadzanie do obiegu pieniędzy pochodzących z nie-
legalnych źródeł w celu nadania im pozorów legal-
ności; np. odprowadzanie podatku od fikcyjnych
przychodów z restauracji.
PRANIE MÓZGU, ang. brainwashing, technika
zmierzająca do systematycznego osłabienia i niszcze-
nia dotychczasowych przekonań i nawyków jakiejś
osoby; może przybierać formy znęcania się psych. i

fiz., jak: fałszowanie informacji na temat osób bliskich
i stosunków społ., ograniczenie kontaktów z otocze-
niem, głodzenie czy wręcz grożenie śmiercią.
PRANTL Karl von (mł.), 1849–93, botanik niem.;
prof. uniw. we Wrocławiu i dyr. ogrodu bot. tamże;
współtwórca (z A. Englerem) wielotomowego dzieła
Die natürlichen Pflanzenfamilien.
PRAPAGÓREK, w religii staroż. Egiptu bóg-Stwór-
ca, który pod postacią p. wyłonił się z ? Nu (pra-
oceanu), zapoczątkowując dzieło stworzenia świata.
PRAPANTJI, Prapañcā, XIV w., indonez. poeta
dworski, historyk; autor poematu Nagarakretagama,
który jest doskonałym źródłem dla poznania legend,
historii, polit., kult. i społ. aspektów życia jawajskiego
królestwa Majapahit.
PRAPŁAZIEC, płazak, Lepidosiren paradoxa, ryba
dwudyszna; dł. do 1,2 m; skrzela słabo rozwinięte, 2
worki płucne; samiec opiekuje się ikrą; okres suszy
spędza zagrzebany w mule; muliste, zarośnięte zbior-
niki dorzecza Amazonki.
PRAPŁETWIEC, Protopterus, rodzaj ryb dwudysz-
nych; 4 gat.; dł. 0,3–2 m; rzeki tropik. Afryki; znaczenie
gosp. lokalne.
PRAPTAK, zool. ? archeopteryks.
PRASA [łac.], techn. maszyna do prasowania, czyli
wywierania nacisku (nie uderzania) przez element
roboczy (suwak) na obrabiany element; stosowana
m.in. do kucia i tłoczenia elementów metal., tłoczenia
przedmiotów z tworzyw sztucznych, wyciskania soków
i olejów, wytwarzania pastylek i tabletek; prymitywne
p. dźwigniowe, a następnie śrubowe, były stosowane
już w starożytności do wyciskania soku z owoców.
PRASA [łac.], ogół druków periodycznych, różniących
się częstotliwością ukazywania się, nakładem, inten-
cjami wydawcy, oczekiwaniami odbiorcy, zawierający
informacje, komentarze, oceny dotyczące wydarzeń
polit., społ., gosp., kult. itp.; w szerszym znaczeniu
także czasopiśmiennictwo specjalistyczne (nauk.,
zaw.); pierwsze gazety codzienne powstały w XVIII
w., w XIX w. agencje prasowe oraz p. komercyjna
(masowa, sensacyjna); w latach 20. XX w. pojawiły się
magazyny ilustrowane; pierwsze pol. pismo — „Mer-
kuriusz Polski Ordynaryjny” (1661); rozwój p. od zał.
„Kuriera Polskiego” (1729); po 1864 liczne tygodniki i
p. komercyjna; w okresie 20-lecia międzywojennego
rozwój; 1939–45 w kraju (p. tajna oraz tzw. p. gadzi-
nowa) i na emigracji; po 1945 krajowa p. podporząd-
kowana władzy i zmuszona do realizacji jej celów
polit.; od 1976 wydawnictwa tzw. drugiego obiegu; po
upadku systemu komunist. wolność wypowiedzi, nowe
tytuły informacyjno-polit. oraz p. sensacyjna, tabloidy,
pisma ilustrowane dla masowego czytelnika.
PRASA FILTRACYJNA, rodzaj filtru ciśnieniowego
o działaniu okresowym; zestaw dociśniętych do siebie,
ułożonych naprzemian obciągniętych tkaniną płyt i
pustych ram; do wnętrza ram doprowadza się pod ciśn.
zawiesinę; ciecz przesącza się i spływa na dół prasy, a
osad zbiera się na tkaninie i wypełnia wnętrze ram.
PRASA HYDRAULICZNA, prasa, w której nacisk
jest wywierany za pomocą suwaka połączonego z
tłokiem (lub nurnikiem) przesuwającym się w cylind-
rze pod wpływem ciśn. cieczy; ciśn. cieczy w cylindrze
wywołuje pompa (np. tłokowa) lub akumulator
hydrauliczny; p.h. skonstruował 1795 J. Bramah (przy
współudziale H. Maudslaya).
PRASA MECHANICZNA, prasa, w której nacisk jest
wywierany za pomocą suwaka o napędzie mech.; zależ-
nie od sposobu wprawiania w ruch suwaka p.m.: dźwig-
niowa, korbowa, kolanowa, śrubowa, mimośrodowa.
PRASKA PROWINCJA KULTUROWA, archeol.
prow. kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży
środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między
środk. i górną Łabą a środk. Dnieprem, istniejąca
V–VII w.; nazwa od czes. Pragi; podstawą gospodarki
było rolnictwo i hodowla bydła; osiedla otwarte,
pochówki ciałopalne, najczęściej popielnicowe; twór-
cami p.p.k. były społeczności słow., nazywane w
przekazach pisanych z VI–VII w. Sklawinami.
PRASKA SZKOŁA STRUKTURALISTYCZNA,
gł. kierunek badawczy ? strukturalizmu eur., kon-
centrujący się wokół ? Praskiego Koła Lingwistycz-
nego; rozwinęła koncepcję F. de Saussure’a o języku
jako systemie znaków, zajmowała się systemem leksy-
kalnym i stylistyką, stworzyła nową dziedzinę języko-
znawstwa, ? fonologię.
„PRASKA WIOSNA”, próba demokratyzacji ustroju
komunist. w Czechosłowacji 1968; na pocz. 1968 nowe
kierownictwo KPCz z A. Dubčekiem zapowiedziało
zerwanie z dziedzictwem stalinizmu; 5 IV program KC:
m.in. zniesienie cenzury, zezwolenie na działalność
małych firm pryw., uznanie prawa obywateli do
zgromadzeń i zrzeszania się; zapoczątkowany proces
reform przerwała VIII 1968 wojsk. interwencja państw
UkładuWarsz., w wyniku której zginęło ponad 80 osób.
PRASKIE KOŁO LINGWISTYCZNE, Cercle
Linguistique de Prague, stowarzyszenie językozn.,
zał. 1926 przez V. Mathesiusa, zalążek praskiej szkoły
strukturalistycznej; gł. przedstawiciele: B. Havránek,
R. Jacobson, S. Karcevski, N. Trubieckoj.
PRASKIE POKOJE: 30 V 1635, między ces.
Ferdynandem II a elektorem saskim Janem Jerzym I
w czasie wojny trzydziestoletniej; przyznał Saksonii
Łużyce jako lenno czes.; 23 VIII 1866, zakończył
wojnę austr.-prus.; pokonana Austria zrzekła się praw
do Szlezwiku-Holsztyna, zgodziła na rozwiązanie
Związku Niem. oraz zyski terytorialne Prus w środk.
i pn. Niemczech.
PRASKRZYPY, praskrzypowce, Hyeniales, rząd z
gromady skrzypowych, obejmujący wymarłe rośliny o
cechach pośrednich między ? skrzypami a ? papro-
ciami; żyły w dewonie.

PRASLIN [praslę
˙
], Praslin Island, wyspa w archip.

Seszeli, w grupie Mahé, na O. Indyjskim; pow. 39 km2,
ok. 5 tys. mieszk.; wys. do 370 m; wilgotny las równik.;
rezerwat (na Liście Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult.
UNESCO) z endemicznym gat. palm kokosowych
(Lodoicea maldivica); ośr. wypoczynkowe i kąpieliska;
lotnisko.
PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK, prajęzyk, z którego ok.
V–VI w. n.e. rozwinęły się języki słowiańskie.
PRASOWANIE, wywieranie nacisku za pomocą
prasy: a) tłoczenie objętościowe, podczas którego
następuje zmiana kształtu i grubości półwyrobu, b) wy-
ciskanie stemplem (na prasie kuźniczej), c) kształto-
wanie pod ciśn. przedmiotów z materiałów rozdrob-
nionych (proszków, trocin); p. to także wygładzanie
powierzchni (tkanin, skóry) przez nacisk gorącej
powierzchni żelazka lub specjalnej prasy.
PRASOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH,
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, gł. duro-
plastów; tworzywa termoplast. wprowadza się do
formy prasowniczej w postaci proszku lub granulatu;
przez prasowanie formuje się też, zwł. w przemyśle
samoch., wyroby otrzymywane z poliestrowych tło-
czyw arkuszowych; prasowanie tłoczne (stosowane już
w 1. poł. XX w.) i przetłoczne.
PRASOZNAWSTWO, medioznawstwo, nauka o
tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy
(mediów); w szerszym znaczeniu wiedza o komuniko-
waniu masowym.
PRASZKA, m. w woj. opol. (pow. oleski), nad Prosną;
7,9 tys. mieszk. (2013); zakłady sprzętu motoryzacyj-
nego, metal., maszyn., odzież., spoż.; węzeł drogowy;
muzeum; prawa miejskie 1392–1870 i od 1919.
PRATCHAWCE, zool. ? pazurnice.
PRATCHETT [präczet] Terry, (Terence Daniel
John), 1948–2015, pisarz ang.; bestselerowe powieści
fantasy i science fiction utrzymane w konwencji kome-
diowej; Kolor magii, Ciekawe czasy, Potworny regi-
ment.
PRATER, słynny park w Wiedniu, między Dunajem a
Kanałem Dunajskim; zał. w XV w. jako zwierzyniec
cesarski; popularny ośr. sport.-wypoczynkowy i roz-
rywkowy.
PRATO, m. w środk. Włoszech (region Toskania),
nad rz. Bisenzio (dopływ Arno); 187 tys. mieszk.
(2010); ośr. adm. prowincji Prato; duży ośr. przemysłu
włók.; ponadto przemysł metal., maszyn., miner.,
spoż.; węzeł drogowy; muzea; got. katedra (XIII, XV
w.), kościoły, zamek (XIII w.), pałace, m.in. Palazzo
Pretorio (przeł. XIII i XIV w.).
PRATOLINI Vasco, 1913–91, pisarz wł.; neorealista;
powieści z życia mieszkańców robotn. dzielnic Floren-
cji (Ulica ubogich kochanków, trylogia Una storia
italiana).
PRATT [prät] Edwin John, 1882–1964, poeta kanad.,
tworzący w języku ang.; prof. uniw. w Toronto;
romant. liryki i poematy epickie o morzu oraz walce
człowieka z żywiołem.
PRAU [malajskie], nazwa różnych typów malaj. i
indonez. łodzi wiosłowych i żaglowych; używane od
tysięcy lat w prawie niezmienionej postaci.
PRAU, Gunung Prau, czynny wulkan w Indonezji, w
środk. części Jawy, na południowy wschód od m.
Pekalongan; wys. 2565 m; wraz z wulkanami Sundoro i
Sumbing tworzy jeden masyw.
PRAVAZ [prawa

˙
:z] Charles Gabriel, 1791–1857, fr.

chirurg ortopeda; zał. i kier. Inst. Ortopedycznego w
Lyonie; nowe metody leczenia ortopedycznego; w
leczeniu tętniaków zastosował własny przyrząd —
prototyp dzisiejszej strzykawki.
PRAWA CZŁOWIEKA, zespół podstawowych, nie-
zbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących
człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry,
płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie nar. lub
społ., majątek, urodzenie, stan zdrowia i in.; nieod-
łącznie związane z naturą człowieka; uniwersalny
system ochrony p.cz. stworzyła ONZ; pierwszą próbą
ich określenia była Deklaracja praw człowieka z 1948;
jej rozwinięciem — Pakty praw człowieka z 1966;
istnieją też 3 systemy regionalne oprac. przez Radę
Europy (Europejska konwencja praw człowieka), OPA
i OJA.
PRAWA KARDYNALNE, określenie nadrzędnych i
niezmiennych zasad ustroju Rzeczypospolitej XVII–
XVIII w.; obejmowały m.in.: artykuły henrykowskie,
pacta conventa, zasadę wolnej elekcji, neminem
captivabimus nisi iure victum, liberum veto; na sejmie
1767–68 zagwarantowane przez Rosję.
PRAWA LOGICZNE, twierdzenia logiki, zdania
prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej inter-
pretacji występujących w nich stałych pozalog.; na ich
podstawie orzeka się wynikanie log. jednych zdań z
drugich.
PRAWA WŁASNOŚCI, ekon. określone prawem,
dopuszczalne społecznie pryw. i grupowe możliwości
korzystania z zasobów dóbr i usług; ustanowienie p.w.
ma na celu utrzymanie porządku społecznego, a ich
przestrzeganie powinno gwarantować państwo; także
kierunek nauk. (ang. property rights) badający p.w.; u
jego podstaw leży stwierdzenie, iż koszty transakcji są
minimalizowane, gdy p.w. są jasno określone, a właści-
ciele mają nieskrępowaną swobodę dysponowania
nimi.
PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI JED-
NOSTKI, zespół uregulowanych konstytucją i usta-
wami uprawnień obywatela określających jego udział
w wykonywaniu władzy państw. (m.in. prawo wybor-
cze, wolność zrzeszania się).
PRAWASZE, pravaši, chorw. ruch nar. od lat 60.
XIX w.; przywódca A. Starčević; celem odzyskanie
suwerenności państw.; największe wpływy w latach 80.

i na pocz. 90. XIX w.; 1894 program szerokiej
autonomii dla Chorwacji; od 1895 wewn. rozłamy.
PRAWDA, gr. etētymı́a, alé̄theia, łac. veritas, filoz.
według tzw. klas. definicji p. — zgodność, adekwat-
ność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy,
którego ten sąd dotyczy; pierwsze sformułowanie klas.
definicji p. pochodzi od Arystotelesa; prawda ontolo-
giczna — zgodność bytu z jego własną istotą; w klas.
filozofii ind. — zgodność myśli, mowy i czynu z
rzeczywistością; semantyczna definicja A. Tarskiego
— zdanie „p” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy
(jest tak, że) „p”; koherencyjna defincja p. — wewn.
spójność twierdzeń jakiejś teorii; pragmatystyczna
definicja p. — to, co poznawczo użyteczne i korzystne.
„PRAWDA”, tygodnik społ.-polit. i lit., wyd. 1881–1915
w Warszawie; zał. i red. (do 1902) A. Świętochowski;
jedno z czołowych czasopism pol. pozytywizmu.
„PRAWDA”, dziennik ros., wyd. od 1912 w Moskwie;
organ prasowy bolszewików (od 1918 KC), po
rozwiązaniu 1991 KPZR dziennik niezależny.
PRAWDA RUSKA, Russkaja prawda, Prawda
rośkaja, zbiór praw Rusi Kijowskiej; najstarsza
wersja, tzw. Krótka Prawda, pochodzi z XI w.;
późniejsze z XII w. (Obszerna Prawda) i XVII w.
(Skrócona Prawda).
PRAWDIŃSK, do 1946 Friedland, pol. Frydland,
m. w Rosji (obw. kaliningradzki), nad Łyną; 4,4 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., zakład asfaltobetonu;
miejsce znanej bitwy (? Frydland).
PRAWDOPODOBIEŃSTWA RACHUNEK, teo-
ria prawdopodobieństwa, probabilistyka, dział
matematyki zajmujący się badaniem modeli zjawisk
losowych (przypadkowych) oraz praw rządzących tymi
zjawiskami; jej obecny rozwój jest w znacznym stopniu
stymulowany problemami formułowanymi m.in. w
technice, biologii, fizyce i chemii, ekonomii, medycy-
nie, socjologii, psychologii.
PRAWDOPODOBIEŃSTWA ROZKŁAD, mat. ?
rozkład zmiennej losowej.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO, mat. liczbowe wyra-
żenie oceny możliwości zajścia jakiegoś zdarzenia
losowego; dla doświadczeń losowych o skończonej
liczbie jednakowo prawdopodobnych wyników —
wyraża się stosunkiem liczby wyników sprzyjających
danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych
wyników w danym doświadczeniu (klas. definicja p.);
ogólnie p. definiuje się aksjomatycznie (A. Kołmogo-
row, 1933).
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A POSTERIORI,
mat. prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarze-
nia, gdy nasza wiedza o tym zdarzeniu jest wzboga-
cona rezultatami eksperymentów i obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO A PRIORI, mat.
prawdopodobieństwo realizacji pewnego zdarzenia
opisujące naszą wiedzę o tym zdarzeniu przed wyko-
naniem odpowiednich eksperymentów lub obserwacji.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE,
mat. prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia
losowego A obliczone przy założeniu, że zaszło inne
zdarzenie B; zwykle oznaczane P(A|B).
PRAWDZIWEK, bot. ? borowik (szlachetny).

PRAWEJ DŁONI REGUŁA, fiz. reguła określająca
kierunek i zwrot siły elektromotorycznej (SEM) indu-
kowanej w przewodniku poruszającym się w stałym polu
magnet.: jeśli prawa dłoń z wyciągniętymi 4 palcami i
odchylonym kciukiem jest ustawiona nad przewodni-
kiem tak, że linie sił pola magnet. trafiają na wewn.
część dłoni, a kciuk wskazuje kierunek ruchu przewod-
nika, to pozostałe palce wskazują kierunek indukowanej
w przewodniku SEM (a więc i kierunek prądu elektr.).
PRAWICA, określenie powstałe we Francji w okresie
walki mieszczaństwa przeciwko absolutyzmowi (fr. Sta-
ny Generalne 1789), gdy przedstawiciele arystokracji,
szlachty, duchowieństwa zasiadali w parlamencie po
prawej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej
stronie króla; rozpowszechnione w XIX w. jako zbior-
cze określenie ugrupowań zachowawczych (konserwa-
tywnych), uznających za nadrzędne wartości poszano-
wanie dla tradycji, autorytetów, hierarchii społ., wstrze-
mięźliwość w dokonywaniu zmian w systemie społ.-
-gosp. i polit., sprzyjających gospodarce wolnorynkowej.
PRAWICA HEGLOWSKA, nurt heglizmu, zw.
także szkołą staroheglowską, interpretujący filozofię
religii G.W.F. Hegla w duchu ortodoksyjnego chrześ-
cijaństwa i broniący wniosków wynikających z jego
systemu (m.in.: G.A. Gabler, H.F.W. Hinrichs, J.K.F.
Rosenkranz).
PRAWIERÓWNIA, geol. ? peneplena.
PRAWO, system ogólnych i abstrakc. reguł zachowa-
nia (norm prawnych) związanych genet. i funkcjonal-
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krasowych, lecz o innej genezie — powstałych w
skałach, które nie ulegają krasowieniu.
PSEUDOLOGIA [gr.], kłamstwo patologiczne,
zespół Delbrucka, zaburzenie psych.; chorobliwa
skłonność do mijania się z prawdą, kłamania, lecz
bez intencji wprowadzenia rozmówcy w błąd; stanowi
rodzaj zaburzeń osobowości.
PSEUDOMORFOZA [gr.], kryształ fałszywy, twór
krystaliczny, którego zewnętrzna postać nie odpowia-
da budowie wewn. i składowi chem.; przyjmuje postać
pierwotnego minerału, którego miejsce zajął, a który
uległ przemianom chem. lub został wyługowany.
PSEUDONIM [gr.], przybrana lub nadana nazwa
(nazwisko lub imię zmyślone, anagram, kryptonim),
różniące się od nazwy prawnie przysługującej; używa-
ne m.in. przez artystów, dziennikarzy, działaczy kon-
spiracyjnych.
PSEUDONIMIA, pseudoepigrafia, stosowana w
starożytności metoda lit. polegająca na przypisywaniu
autorstwa danego dzieła jakiejś wybitnej postaci z
przeszłości.
PSEUDOPODIA [gr.], zool. ? nibynóżki.
PSEUDOSFERA [gr.], mat. powierzchnia obrotowa
utworzona przez obrót ? traktrysy dokoła jej asymp-
toty; na p. realizuje się (częściowo) płaska geometria
Łobaczewskiego.
PSEUDOSOLARYZACJA [gr.-łac.], fot. ? Sabat-
tiera zjawisko.
PSEUDOSYMETRIA [gr.], symetria fałszywa, wy-
stępowanie kryształów w postaciach pozorujących
wyższą symetrię niż rzeczywista symetria sieci prze-
strzennej tych kryształów; obserwowana gł. w przy-
padku ? kryształów bliźniaczych.
PSEUDOTSUGA, bot. ? daglezja.
PSG, Paris-Saint-Germain, fr. klub piłkarski; zał.
1970 w Paryżu; zdobywca Pucharu Zdobywców Pu-
charów (1996).
PSI GRZYB, potoczna nazwa różnych gat. grzybów
kapeluszowych, nierozpoznawalnych przez amatorów
grzybobrania lub ich zdaniem niejadalnych albo też o
małej wartości konsumpcyjnej.
PSIA GWIAZDA, astr. ? Syriusz.
PSIA TRAWKA, bot. ? bliźniczka.
PSIANKA, Solanum, roślina zielna lub krzew z ro-
dziny ? psiankowatych, z ponad 1500 gat. z obszarów
międzyzwrotnik., gł. z Ameryki Pd.; w Polsce np.
trująca p. słodkogórz (S. dulcamara), z liści —
surowiec leczn.; niektóre gat. doniczkowe i rabatowe.
PSIANKOWATE, Solanaceae, rodzina roślin ziel-
nych, krzewów i drzew z klasy dwuliściennych; strefa
tropik. i umiark.; 96 rodzajów z ponad 2,3 tys. gat.;
wiele gat. trujących (np. pokrzyk wilcza-jagoda, psian-
ka słodkogórz), niektóre leczn. (np. mandragora) lub
uprawne (np. ziemniak, pomidor, papryka, tytoń).
PSICHA

˙
RIS Ja

˙
nis, Iannis Psycharis, 1854–1929,

gr. pisarz i językoznawca; prof. École Nationale des
Langues Orientales Vivantes w Paryżu; inicjator i
realizator idei wprowadzenia do literatury gr. języka
lud.; prace językozn., szkice lit., powieści, nowele,
sztuki teatr., poezje.
PSIE POLE, dzielnica w pn.-wsch. części Wrocławia,
na pr. brzegu Odry i nad Widawą; funkcje gł. przem.
(elektromaszyn., drzewny, chem., spoż.) i mieszkanio-
we; Akad. Roln. (w Strachocinie); stocznia rzeczna;
tereny rekreacyjne; cmentarze (Osobowicki, Komu-
nalny); 1109 miejsce domniemanego zwycięstwa wojsk
Bolesława III Krzywoustego nad armią niem. króla
Henryka V.
PSIZĄB, erytronium, Erytronium, rodzaj bulwias-
tych roślin zielnych z rodziny ? liliowatych, z 12 gat.,
gł. z Ameryki Pn., a tylko jeden — E. dens-canis z pd.
Europy i Azji Mniejszej.
PSIZĄB PALCZASTY, Cynodon dactylon, kosmo-
polityczna trawa; tworzy murawy, roślina ruderalna i
chwast; w Ameryce Pn. jedna z gł. roślin pastwisko-
wych; odporna na suszę.
PSKOWSKIE, JEZIORO, ros. Psko

˙
wskoje o

˙
ziero,

est. Pihkva järv, jez. w Rosji, przy granicy z Estonią;
710 km2; tworzy jeden zbiornik wodny z jez. Pejpus;
do J.P. uchodzi rz. Wielika.
PSKÓW, Pskow, m. obw. w Rosji, nad rz. Wielika;
192 tys. mieszk. (2010); przemysł elektromaszyn.,
spoż., miner., lniarski, odzież.; rzemiosło artyst.; węzeł
komunik., port lotn.; szkoła wyższa; teatry, muzea;
1138–1348 pod władzą Nowogrodu Wielkiego, na-
stępnie stol. samodzielnej republiki; 1510 włączony do
państwa mosk.; pozostałości kremla (Krom, XIII w.) z
soborem Troickim (ob. z XVIII w.), monastyry,
sobory, cerkwie (XIV–XIX w.); domy kupców z XVII
w., budowle modernistyczne (koniec XIX w.).

PSL ? Polskie Stronnictwo Ludowe.
PSL „ODRODZENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Odrodzenie”.
PSL „PIAST” ? Polskie Stronnictwo Ludowe
„Piast”.
PSL–POROZUMIENIE LUDOWE ? Polskie
Stronnictwo Ludowe–Porozumienie Ludowe.
PSL „SOLIDARNOŚĆ” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Solidarność”.
PSL „WYZWOLENIE” ? Polskie Stronnictwo
Ludowe „Wyzwolenie”.
PSOE ? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotni-
cza.
PSOTA [pszo

˙
to] Irén, ur. 1929, aktorka węg.;

współpraca z teatrami na prowincji i w Budapeszcie,
gł. z Teatrem im. I. Madácha; wybitna odtwórczyni
tragicznych postaci kobiecych (Mela — Moralność
pani Dulskiej G. Zapolskiej, Katarzyna — Matka
Courage i jej dzieci B. Brechta, role tytułowe w Yermie
F. Garcı́i Lorki, Świętej Joannie G.B. Shawa); występy
w filmie, radiu i trelewizji.
PSOTNIK KOŁATEK, Liposcelis terricolis, chrzą-
szcz z rzędu gryzków; dł. 2 mm; spotykany gł. w
mieszkaniach, w starych książkach, meblach, również
pod korą drzew.
PSOWATE, Canidae, rodzina z rzędu drapieżnych
ssaków; 33 gat.; kończyny przednie 5-, tylne 4-
-palczaste (palec V szczątkowy); uzębienie tnąco-
-kruszące; węch b. dobry; wszystkie kontynenty, prócz
Antarktydy; np.: dingo, jenot, kojot, likaon, lisy,
otocjon, szakal, wilk i pies leśny.
PSTRA, PUSTYNIA, Painted Desert, obszar pół-
pustynny w USA (stan Arizona), na Wyż. Kolorado,
na pr. brzegu rz. Małe Kolorado (dopływ Kolorado);
rzeki okresowe; skąpe zbiorowiska trawiaste, rzadkie
zarośla niskich krzewów; Park Nar. Skamieniałego
Lasu; rezerwaty indiań. Navajo i Hopi.

PSTRĄGI, nazwa niektórych ryb z rodziny ?
łososiowatych; czyste, dobrze natlenione wody o
kamienistym dnie i wartkim prądzie; w Polsce p.
potokowy (Salmo trutta morpha fario), dł. ok. 40 cm
oraz aklimatyzowane: północnoamer. p. źródlany
(Salvelinus fontinalis) i p. tęczowy (Salmo gairdneri
irideus).
PSTROKOŃSKI Maciej, ok. 1553–1609, referen-
darz kor. 1599–1605, biskup przemyski od 1600,
podkanclerzy kor. od 1605, kanclerz w. kor. 1606–08,
biskup włocł. od 1608.
PSTROŚĆ TULIPANA, wirusowa choroba tulipa-
nów; zaburzenia w syntezie barwników antocyjano-
wych powodują smugowate odbarwienia płatków
okwiatu, oraz słabą, smugowatą ? chlorozę na
liściach.
PSTROWSKI Wincenty, 1904–48, górnik; czł. PPR;
1947 w liście otwartym wzywał do współzawodnictwa
pracy; propagandowy wzór przodownika pracy.
PSV, Philips SV, hol. klub piłkarski; zał. 1913 w
Eindhoven; klub fabryczny (zakłady Philips); zdobyw-
ca Pucharu Mistrzów (1988) i Pucharu UEFA (1978).
PSY GOŃCZE, łac. Canes Venatici, gwiazdozbiór
nieba pn.; w Polsce widoczny na wiosnę; najjaśniejsza
gwiazda Cor Caroli (Serce Karola); zawiera wiele
galaktyk oraz jeden z najdalszych znanych obiektów
we Wszechświecie — kwazar PC 1246 + 3406.
PSYCHE, Psyché̄, mit. gr. personifikacja duszy
ludzkiej; królewna, z powodu swej urody prześlado-
wana przez Afrodytę; ukochana Erosa; utratę i od-
zyskanie ukochanego uwiecznił Apulejusz w romansie
Metamorfozy, albo Złoty osioł.
PSYCHIATRIA [gr.], dział medycyny zajmujący się
rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką zaburzeń
psych. oraz badaniem warunków ich powstawania i
skutecznego im przeciwdziałania; zajmuje się też
rehabilitacją psych. chorych.
PSYCHICZNE CHOROBY, wszelkie zaburzenia
psych., które stanowią przedmiot zainteresowania
psychiatrii ze względu na potrzebę ich leczenia; psy-
chozy, nerwice, psychopatie, niedorozwój umysłowy.

PSYCHICZNE ZABURZENIA, wszelkie odstępstwa
od stanu zdrowia psych.; zakłócenia czynności organiz-
mu uniemożliwiające utrzymanie równowagi wewn. lub
zrównoważonej wymiany z otoczeniem w sferze psych.;
m.in. psychozy, nerwice, psychopatie, upośledzenie
umysłowe, uzależnienia, dewiacje seksualne, zaburzenia
osobowości, niektóre zaburzenia psychosomatyczne.
PSYCHIKA [gr.], w szerokim, współcz. rozumieniu
— całokształt procesów psych. i cech psych. istot
żywych, funkcja mózgu; przedmiot badania psycho-
logii; w węższym znaczeniu — specyficzna organizacja
procesów i cech psych., charakterystyczna dla danej
jednostki lub typowa dla pewnej grupy społecznej.
PSYCHOANALIZA [gr.], nauka o człowieku wyjaś-
niająca strukturę, funkcjonowanie i rozwój osobowoś-
ci, a także zjawisk kulturowych i społ. za pomocą
psychodynamicznej koncepcji świadomości i nieświa-
domości, teorii popędów, teorii nerwic, w tym lęku i
mechanizmów obronnych; w węższym znaczeniu
metoda diagnozowania i leczenia zaburzeń psych.,
której prekursorem był wiedeński lekarz psychiatra S.
Freud; w rozwoju p. można wyróżnić następujące
nurty: 1) klas., wiernie kontynuujący poglądy prekur-
sora — Freuda; 2) ? psychologię analityczną C.G.
Junga; 3) ? psychologię indywidualną A. Adlera;
4) ? psychoanalizę społeczną, zw. neopsychoanalizą,
rozwijaną m.in. przez K. Horney, E. Fromma i H.S.
Sullivana; 5) p. lingwistyczną J. Lacana.
PSYCHOANALIZA SPOŁECZNA, kierunek będą-
cy kontynuacją psychoanalizy, zrywający jednakże ze
skrajnym determinizmem biol. (seksualnym) S. Freu-
da, a w zamian podkreślający znaczenie czynników
społ. i kulturowych w kształtowaniu osobowości;
wyjaśnia procesy neurotyczne wpływem określonej
sytuacji społ.; gł. przedstawiciele: K. Horney, H.S.
Sullivan, E. Fromm.
PSYCHOCHIRURGIA [gr.], leczenie zaburzeń
psych. za pomocą zabiegów chirurgicznych; ob.
praktycznie zaniechana, wskazania wyjątkowo z po-
wodu nieodwracalnych zmian osobowości chorego.
PSYCHODELIC [saık3ude

˙
lık; ang.], muzyka psy-

chodeliczna, nurt w muzyce rockowej na przeł. lat 60.
i 70. XX w.; muzyka p. miała wywoływać u słuchaczy
stany podniecenia i euforii, analogiczne do stanów
narkotycznych; gł. przedstawiciele: Jefferson Air-
plane, Country Joe and the Fish, Vanilla Fudge, Iron
Butterfly, Flaming Lips.
PSYCHODRAMA [gr.], technika psychoterapii gru-
powej, wprowadzona przez J.L. Moreno, polegająca
na improwizowanym odgrywaniu udramatyzowanych
sytuacji i zdarzeń, w których ujawniają się postawy,
motywy oraz konflikty uczestniczących osób.
PSYCHODYSLEPTYCZNE ŚRODKI, środki
psychozomimetyczne, środki psychedeliczne,
środki psychomimetyczne, środki halucynogenne,
substancje wywołujące objawy psychotyczne (omamy,
iluzje, zaburzenia poczucia czasu, euforię) podobne
do występujących u chorych psychicznie.
PSYCHOFARMAKOTERAPIA [gr.], leczenie za-
burzeń psych. lekami psychotropowymi; leki neuro-
leptyczne, przeciwdepresyjne, anksjolityczne, nootro-
powe, też sole litu.
PSYCHOFIZJOLOGIA [gr.], psychologia fizjolo-
giczna, dział psychologii empirycznej zajmujący się
badaniem związków między zjawiskami psych. a pro-
cesami fizjologicznymi.
PSYCHOGENNE ZABURZENIA, grupa zaburzeń
psych., w których powstawaniu decydujący udział
miały czynniki natury psychol.; nerwice, zaburzenia
osobowości czy urazy psychiczne.
PSYCHOLAMARKIZM, koncepcja z dziedziny ?
ewolucjonizmu, odłam neolamarkizmu; sformułowana
pod koniec XIX w. przez amer. paleontologa, E.D.
Cope’a (rozwinął H. Driesch, A. Hyatt); przyjmuje
wpływ wewn., tzw. duchowych, czynników na powsta-
wanie przystosowań ewolucyjnych.
PSYCHOLINGWISTYKA [gr.-łac.], dział psycho-
logii zajmujący się analizą procesu przetwarzania
informacji językowych przez człowieka; termin uży-
wany od 1951; obejmuje zagadnienia odbioru, rozu-
mienia, interpretacji, a także wytwarzania i komuni-
kowania informacji językowych.
PSYCHOLOGIA [gr.], dyscyplina nauk. oraz dzie-
dzina działalności prakt. zajmująca się analizą po-
wstawania oraz przebiegu procesów psych., ich rolą w
regulacji stosunków człowieka z otaczającym go
światem, a także możliwościami kształtowania zacho-
wań ludzkich; jako samodzielna nauka empiryczna
wyodrębniła się w 2. poł. XIX w.
PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, postać ? psy-
choanalizy sformułowana przez C.G. Junga w pole-
mice z koncepcją S. Freuda; ujmuje libido jako
wszelką postać energii psych.; w strukturze psychiki
wyróżnia świadome ego, nieświadomość osobową
(jednostkową) oraz nieświadomość zbiorową wraz z
? archetypami.
PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA, jeden z gł. nur-
tów psychologii XX w., wywodzący się z psycho-
analizy; akcentuje wpływ czynników motywacyjnych i
popędowych na zachowanie się człowieka, rozwój
i funkcjonowanie jego osobowości.
PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA ? psycho-
fizjologia.
PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA, funkcjona-
lizm, kierunek w psychologii XIX/XX w. zapoczątko-
wany przez J.R. Angella, J. Deweya i in. przedstawi-
cieli tzw. szkoły chicagowskiej, akcentujący przystoso-
wawczą (adaptacyjną) funkcję procesów psych. i
osobowości człowieka.
PSYCHOLOGIA GŁĘBI, pierwotnie synonim psy-
choanalizy; każda teoria psychol. przypisująca nie-

świadomości szczególną rolę w kierowaniu zachowa-
niem człowieka.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, kierunek w
psychologii i psychoterapii kładący nacisk na zagad-
nienie zdrowia psych. oraz rozwoju osobowości
ujmowanego jako realizowanie potencjalnych możli-
wości jednostki (samorealizacja); postuluje zajmowa-
nie się człowiekiem jako całością, dostrzegając związki
między psychiką, ciałem i duchowością; zapoczątko-
wany w poł. XX w. przez A.H. Maslowa, R. Maya, C.
Rogersa.
PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA, koncepcja
opisu osobowości sformułowana przez A. Adlera;
uznaje poczucie mniejszej wartości (niższości) za
zasadniczy czynnik kształtujący osobowość, determi-
nujący zachowanie oraz prowadzący do dążeń kom-
pensacyjnych.
PSYCHOLOGIA INTROSPEKCYJNA, kierunek
w psychologii pocz. XX w. (O. Külpe i szkoła
würzburska), kładący nacisk na bezpośrednie i subiek-
tywne metody (tzw. introspekcyjne) badania zjawisk
świadomości.
PSYCHOLOGIA KLASYCZNA, wersja psychologii
świadomości (jako samodzielnej nauki przyr.) domi-
nująca w 2. poł. XIX w., będąca teorią faktów
doświadczenia wewn., ich opisem i klasyfikacją; p.k.
cechował atawizm i asocjacjonizm.
PSYCHOLOGIA KLINICZNA, dział psychologii
stosowanej zajmujący się badaniem, diagnozą i terapią
zaburzeń w życiu psych. człowieka oraz w jego
relacjach z otoczeniem.
PSYCHOLOGIA POSTACI, niem. Gestaltpsycho-
logie, ang. Gestalt psychology, kierunek w psycho-
logii XX w. głoszący, że życie psych. składa się ze
swoistych całości, zw. postaciami (niem. Gestalt),
będących prymarnymi danymi doświadczenia (zasada
prymatu całości nad częścią); gł. przedstawiciele: M.
Wertheimer, W. Köhler i K. Lewin.
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, nurt teoret. we
współcz. psychologii, akcentujący znaczenie procesów
poznawczych (odbioru i przetwarzania informacji)
oraz wytworzonych na ich podstawie wewn. struktur
(poznawczej reprezentacji świata) w regulacji zacho-
wania się człowieka.
PSYCHOLOGIA PRACY, psychologia przemysło-
wa, dział psychologii stosowanej zajmujący się prakt.
zastosowaniem wiedzy psychol. we wszystkich dzie-
dzinach pracy (przemyśle, handlu, komunikacji i in.);
gł. współcz. gałęzie p.p. to psychologia inżynieryjna i
psychologia organizacji.
PSYCHOLOGIA RELIGII, dyscyplina psychologii,
której przedmiotem jest badanie struktury, genezy i
funkcji przekonań oraz doświadczeń rel. (wiary),
dotyczących relacji człowieka do Boga (absolutu,
transcendencji).
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, dział psychologii
zajmujący się procesami, prawidłowościami i kierun-
kami rozwoju psychiki ludzkiej, zwł. poznawczego,
emocjonalnego i moralnego.
PSYCHOLOGIA SĄDOWA, dyscyplina psychologii
zajmująca się stanami psych. osób uczestniczących w
sytuacjach związanych z łamaniem prawa.
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, dział psychologii
zajmujący się badaniem zachowań człowieka w sytua-
cjach społ.; obejmuje m.in. problematykę interakcji
międzyosobowych, postaw, funkcjonowania małych
grup oraz tzw. zachowań zbiorowych.
PSYCHOLOGIA STOSOWANA, dyscyplina psy-
chologii zajmująca się zastosowaniem wyników badań
teoret. w różnych dziedzinach życia prakt.; w zależ-
ności od rodzaju badanej aktywności (od strony
funkcjonowania psychol. uczestników), możemy mó-
wić o psychologii wychowaczej, psychologii zdrowia,
psychologii inżynieryjnej itd.
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, dział psy-
chologii stosowanej zajmujący się problemami pra-
widłowości procesów nauczania i wychowania oraz
zastosowaniem tej wiedzy do rozwiązywania proble-
mów praktycznych.
PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT, zoopsychologia, na-
uka o? zachowaniu się zwierząt i ich psych. procesach,
stanowiąca gałąź psychologii, ściśle wiążąca się z
zoologią, etologią opisową i socjologią zwierząt.
PSYCHOLOGICZNE TEORIE PRAWA, teorie w
prawoznawstwie, rozpatrujące prawo jako zjawisko
psych., badane metodami psychol.; przedstawiciel L.
Petrażycki.
PSYCHOLOGIZM [gr.], filoz. stanowisko filoz. zwią-
zane z idealizmem subiektywnym, sprowadzające rze-
czywistość (lub tylko pewne jej dziedziny) do zjawisk
psych., np. przeżyć, treści świadomości, kompleksu
wrażeń podmiotu poznającego; m.in.: G. Berkeley, F.
Brentano, J.S. Mill, H. Spencer; stanowisko metodol. w
naukach społ., występujące gł. w 2. poł. XIX w., wg
którego przedmioty badań tych nauk można (lub
należy) wyjaśniać za pomocą metod, pojęć, praw i
teorii psychol.; w szerszym znaczeniu — pogląd
głoszący, że istotnym czynnikiem kształtowania rzeczy-
wistości społ. (np. wychowania) są procesy dokonujące
się na poziomie psychiki konkretnych jednostek.
PSYCHOLOGIZM [gr.], lit. określenie nurtu XX-
-wiecznej powieści, także nazwa wielu różnych orien-
tacji w badaniach lit. i krytyce lit. XX w., stawiających
na pierwszym miejscu zainteresowania indywidualny-
mi uwarunkowaniami twórcy lub postaci; związany z
narodzinami psychoanalizy sposób przedstawiania
postaci lit. polegał na określeniu jej w kategoriach
psychol., przy jednoczesnym osłabieniu uwarunkowań
socjol., kult., biologicznych.
PSYCHOLOGIZM [gr.], językozn. kierunek badaw-
czy nawiązujący do idei W. von Humboldta, rozwija-
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FAJUMSKIE PORTRETY, zw. też portretami
mumiowymi, egip. portrety sepulkralne z I–III w.,
malowane na deszczułkach lub płótnie, wykonywane w
Dolnym Egipcie; po raz pierwszy znalezione w oazie
Fajum (stąd nazwa).
FAJZI Mirhajdar, 1891–1928, pisarz tatar.; muz.
dramat oparty na formach lud., opowiadania i utwory
sceniczne dla dzieci.
FAKIH, faqı̄h, uczony muzułm., zaliczany do ?
alimów; specjalista w dziedzinie teorii prawa islamu
(? fikh).
FAKIH BIN SALIH, Faqı̄h Ibn S

˙
ālih

˙
, fr. Fkih-

-Ben-Salah, m. w środk. Maroku (region Tadila-
-Azilal), na pn. zachód od m. Bani Mallal; 93 tys.
mieszk. (2010); ośr. regionu roln.; inst. roln.; węzeł
drogowy.
FAKIR [arab.], muzułm. asceta wyrzekający się
własności w myśl idei, iż ubóstwo jest zasługą wobec
Allaha; pot. asceta (także hind. i dźinijski) słynący z
niezwykłych sposobów umartwiania ciała.
FAKO, najwyższy wierzchołek masywu wulk. Kame-
run, w Kamerunie, nad Zat. Gwinejską; wys. 4070 m.
FAKOLIT [gr.], geol. niewielka intruzja magmowa w
kształcie soczewki, rozdzielająca sfałdowane warstwy
skał starszych; występuje najczęściej na przegubach
antyklin.
FAKS [ang. 5 łac.], pot. nazwa ? telefaksu (usługi i
stosowanego w niej aparatu symilograficznego), a
także przesyłanego dokumentu.
FAKSYMILE [łac.], pieczęć wiernie odtwarzająca
odręczny podpis; także dokładna podobizna, kopia
rękopisu, rysunku lub druku, wykonana ręcznie,
metodą mech. lub fotoreprodukcyjną; dzięki elektro-
grafii upowszechnił się reprint.
FAKSYMILOGRAFIA [łac.-gr.], telekom. ? symilo-
grafia.
„FAKT”, ogólnopol. dziennik informacyjno-sensacyj-
ny, wyd. od 2003 w Warszawie; nakład ok. 610 tys. egz.
(2010).
FAKT SPOŁECZNY, socjol. w terminologii É. Dur-
kheima wszelki sposób działania, ustalony lub nie,
zdolny do wywierania na jednostkę przymusu, np.
prawo, religia, moda.
FAKTOMONTAŻ, lit. widowisko dram., składające
się ze swobodnego ciągu scen o charakterze reporta-
żowym, będących zapisem autentycznych wydarzeń.
FAKTORIA [łac.], placówka handl., położona w
obcym kraju, w posiadłościach zamor. lub na odleg-
łych bądź słabo zaludnionych terenach; f. niemieckiej
Hanzy były organizowane przez kupców hanzeatyc-
kich w miastach nienależących do Hanzy; w epoce
nowoż. — osady handl. kupców eur. zakładane na
obszarach zamor., stanowiły często pierwsze punkty
oparcia na obcym wybrzeżu i punkty wyjścia do
dalszych podbojów; w nowszych czasach — także
punkty handl. w odległych, słabo zaludnionych rejo-
nach państwa (np. w Kanadzie).
FAKTU LITERATURA ? literatura faktu.
FAKTURA [łac.], szt. plast. charakterystyczne cechy
powierzchni przedmiotu, np. obrazu, rzeźby; zależna
od tworzywa, techniki i indywidualnego stylu artysty.
FAKTURA [łac.], muz. sposób komponowania na
określony instrument, zespół, głos ludzki (f. orkies-
trowa, chóralna); także sposób koordynacji melodii i
harmonii w utworze muz. (f. homofoniczna, polifo-
niczna).
FAKTURA [łac.], ekon. dowód transakcji kupna–
sprzedaży, wystawiany odbiorcy przez dostawcę.
FAKULTET [niem. 5 łac.], naukozn. wydział w
szkole wyższej; we Francji i niektórych innych krajach
jednowydziałowa szkoła wyższa.
FALA DETONACYJNA, zjawisko jednoczesnego
występowania w materiale wybuchowym ? fali ude-
rzeniowej i wywołanej przez nią reakcji chem., z której
uwalniane ciepło wyrównuje straty energ. powstałe
podczas sprężania ośr.; po wyjściu z ładunku przecho-
dzi w falę uderzeniową w otaczającym ośrodku.
FALA MARTWA, rozkołys, wiatrowa fala mor.
powstała wskutek działania wiatru przed kilkoma lub

kilkunastoma godzinami; powstaje często w dużej
odległości od miejsca, do którego dotarła; jej kierunek
nie zależy od aktualnego kierunku wiatru.
FALA NOŚNA, telekom. przebieg wielkości fiz.,
którego co najmniej jeden z parametrów (np. ampli-
tuda, częst.) zmienia się w procesie ? modulacji
zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulujące-
go), będącego nośnikiem przekazywanej informacji.
FALA SPIĘTRZENIOWA ? fala uderzeniowa.
FALA STOJĄCA, fala powstała w wyniku interferen-
cji 2 fal o jednakowej częst., rozchodzących się w
przeciwnych kierunkach (np. fal bieżącej i odbitej).
FALA UDERZENIOWA, fala spiętrzeniowa, ob-
szar gwałtownego wzrostu ciśn., temp., gęst. i pręd-
kości ośr. ciągłego przemieszczający się z prędkością
większą niż prędkość rozchodzenia się dźwięku w tym
ośr.; powstaje przy wybuchach (b. silna przy eksplozji
jądr.), opływach naddźwiękowych, uderzeniu hydrau-
licznym, wyładowaniach atmosferycznych.
FALABELLA, argent. rasa miniaturowych koników;
powstała w wyniku krzyżowania kuców szetlandzkich z
małymi końmi pełnej krwi; wys. w kłębie do 87 cm
(najmniejsza klacz rasy f. miała wys. w kłębie 51 cm i
masę ciała ok. 14 kg).
FALANDYSZ Lech, 1942–2003, prawnik; prof. UW;
działacz Kom. Helsińskiego; sekr. stanu i zastępca
szefa Kancelarii Prez. RP.
FALANGA, gr. phálagx, w staroż. Grecji szyk bojowy
ciężkozbrojnej piechoty (hoplici); linia bojowa zwarta
(zwykle ośmiorzędowa), ustawiona równolegle do
frontu.
FALANGA [gr.], zrzeszenie spółdz. będące podsta-
wową komórką ustrojową socjalizmu wg koncepcji Ch.
Fouriera; zrzeszenie wytwórców i konsumentów (ok.
1600 osób), mieszkających w falansterze (osiedle
mieszkalne, z budynkami gosp. i usługowymi).
FALANGA ? Obóz Narodowo-Radykalny.
FALANGA HISZPAŃSKA, Falange Española,
hiszp. partia polit., zał. 1933 przez J.A. Primo de
Riverę; dążyła do utw. państwa korporacyjnego i
autorytarnego; 1937 podporządkowana gen. F. Franco
i połączona z karlistami; jedyna legalna partia frankis-
towskiej Hiszpanii; 1957 przekształcona w ruch polit.
(Ruch Nar., 1977 rozwiązany).
FALANGA LIBAŃSKA, Al-Kata\ib al-Lubnanijja,
libań. partia polit. zrzeszająca gł. chrześcijan maroni-
tów; zał. 1936 przez P. Dżumajjila jako organizacja
sport.-militarna, 1952 przekształcona w partię; repre-
zentuje interesy ludności chrześcijańskiej.
FALANRUK, Eupleres goudotii, ssak drapieżny z
rodziny ? łaszowatych; żywi się gł. bezkręgowcami;
wilgotne lasy Madagaskaru; gat. zagrożony.
FALARZ Nicefor Modesto, 1893–1984, działacz po-
lonijny w Brazylii; zał. i dyr. pierwszej pol. szkoły
średniej w Brazylii; deputowany do parlamentu stano-
wego w Paranie.
FALASZOWIE ? Felaszowie.
FALC [niem.] poligr. pasek papierowy lub płócienny
łączący okładkę książki z wyklejką, także zagięcie
zadrukowanego arkusza papieru przy ? złamywaniu
(falcowaniu).
FALCHAN KANGRI, ang. Broad Peak, szczyt w
Karakorum, w Indiach, w pn. części stanu Dżammu i
Kaszmir, zajętej przez Pakistan; wys. 8047 m; zdobyty
1957 przez austr. wyprawę.
FALCK Jeremiasz, ok. 1610–1677, miedziorytnik
gdań.; portrety, ilustracje, wzory złotnicze, reproduk-
cje obrazów.
FALCKENBERG [fa

˙
lknb1rk] Otto, 1873–1947,

niem. reżyser, dramatopisarz; współzał. (1901) kaba-
retu lit. Die elf Scharfrichter w Monachium; związany
z Kammerspiele w Monachium (od 1917 dyr.); wyst.
(do 1944) m.in. dramatów: A. Strindberga, W.
Szekspira (Sen nocy letniej, Hamlet, Otello), G.E.
Lessinga, F. Schillera, H. von Kleista, J.W. Goethego;
inscenizacje sztuk współcz., m.in. G. Kaisera, B.
Brechta, L. Pirandella; autor wielu sztuk teatr. (m.in.
Doktor Eisenbart); po II wojnie świat objęty zakazem
działalności; 1947 zrehabilitowany, a Kammerspiele
nazwano jego imieniem.
FALCÓN [falko

˙
n], stan w pn.-zach. Wenezueli, nad

M. Karaibskim; 24,8 tys. km2, 985 tys. mieszk. (2010);
stol. Coro; wydobycie ropy naft.; uprawa trzciny
cukrowej, pomidorów; hodowla owiec; rybołówstwo;
porty naft.: Amuay, Punta Cardón.
FALCONET [falkone

˙
] Étienne Maurice, 1716–91,

rzeźbiarz fr.; rzeźby dekor. i alegor.; 1766–78 działał w
Rosji (słynny Jeździec Miedziany — pomnik Piotra I w
Petersburgu).
FALCONI [falko

˙
ni] Giovanni Battista (Jan Chrzci-

ciel), ok. 1600–po 1658, sztukator wł.; ok. 1630–1658 w
Polsce; wczesnobarok. dekoracje stiukowe w wielu
kościołach w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, m.in.
Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, w kaplicy Oświęci-
mów przy kościele Franciszkanów w Krośnie.
FALCOWANIE, poligr. ? złamywanie.
FALE, fiz. zaburzenia pól fiz. (np. ośr. sprężystego,
pola elektromagnet.) rozchodzące się ze skończoną
prędkością i przenoszące energię; f. poprzeczne —
drgania prostop. do kierunku rozchodzenia się f., f.
podłużne — drgania w kierunku rozprzestrzeniania
się fali.
FALE AKUSTYCZNE, fiz. rodzaj ? fal sprężystych.
FALE DE BROGLIE’A, fale materii, fale repre-
zentujące cząstki w ujęciu mechaniki kwantowej; ruch
każdej cząstki ma cechy fal., przy czym długość fali
l cząstki swobodnej o pędzie p i energii E wynosi l =
= h/p (h — stała Plancka), częst. zaś n = E/h.
FALE ELEKTROMAGNETYCZNE, rozchodzące
się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnet.;
źródłem f.e. są ładunki elektr. poruszające się z przy-

spieszeniem względem inercjalnego układu odniesie-
nia i zmienne prądy elektr.; zakres długości fal od ok.
10–14 m do tysięcy km (widmo f.e. obejmuje: promie-
niowanie g, promieniowanie rentgenowskie, nadfiole-
towe, światło widzialne, promieniowanie podczerwo-
ne, mikrofale, fale radiowe).
FALE GRAWITACYJNE, rozchodzące się w prze-
strzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane
niejednostajnym ruchem mas; istnienie f.g. wynika z
ogólnej teorii względności.
FALE MAGNETOAKUSTYCZNE, dźwięk mag-
netyczny, podłużne fale (podłużne drgania zjonizo-
wanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu
magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku
tego pola.
FALE MARTENOTA, instrument muz., elektrofon;
skonstruowane 1928 przez M. Martenota; używane gł.
przez kompozytorów fr. (O. Messiaen, G. Auric).
FALE MECHANICZNE, rozchodzące się w ośr.
materialnym zaburzenia różnych wielkości mech. (np.
gęst., naprężeń, ciśn.) wywołane lokalnymi przesunię-
ciami cząstek ośr. względem ich średnich położeń
równowagi; w wyniku oddziaływania sąsiednich czą-
stek odkształcenia mech. przenoszą się wzdłuż ośrod-
ka na duże odległości bez przepływu materii.
FALE MORSKIE, hydrol. fale tworzące się na
powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
powstają wskutek oddziaływania wiatru (fale wiatro-
we), zmian ciśn. atmosf. (fale baryczne, sejsze),
przyciągania Księżyca i Słońca (fale pływowe, pływy),
trzęsień dna mor. i wybuchów podwodnych wulkanów
(tsunami), ruchu obiektów w wodzie (fale okrętowe).
FALE POWIERZCHNIOWE, fale sprężyste roz-
chodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośr.
sprężyste; rozróżnia się fale, w których cząstki
przemieszczają się w płaszczyźnie prostop. do po-
wierzchni granicznej (f.p. poprzeczne) i fale, których
cząstki przemieszczają się równolegle do tej powierzch-
ni (f.p. podłużne); przykładem f.p. są ? fale morskie.
FALE RADIOWE, promieniowanie elektromagnet.
o dł. 10–4–105 m (częst. 3 � 1012–3 � 103 Hz); długie (1–
100 km), średnie (100–1000 m), krótkie (10–100 m),
ultrakrótkie (1–10 m) i mikrofale (10–4–1 m); źródłem
f.r. są nadajniki radiowe i ? radioźródła; stosowane w
radiokomunikacji, grzejnictwie, medycynie.
FALE SEJSMICZNE ? sejsmiczne fale.
FALE SPRĘŻYSTE, fale mech., które rozchodzą się
w ośr. sprężystym w wyniku działania sił związanych z
odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem)
i postaci (ścinaniem) elementów ośr.; najprostszym
przykładem są fale akust. (fale dźwiękowe), dlatego
f.s. nazywa się zazwyczaj falami akustycznymi.
FALENICA, część dzielnicy Wawer w Warszawie, na
pr. brzegu Wisły; funkcje mieszkaniowe; zakład auto-
matyki przem., składy i hurtownie; różnorodna drobna
wytwórczość.
FALENOPSIS, Falenopsis (Phalaenopsis), rodzaj
roślin z rodziny ? storczykowatych, z ok. 50 gat.
wiecznie zielonych, epifitycznych storczyków z Azji
Pd.-Wsch.; w uprawie na kwiat cięty w szklarniach lub
jako rośliny doniczkowe gł. mieszańce i liczne od-
miany o różnych barwach kwiatów.
FALENTY, w. w woj. mazow. (pow. pruszkowski,
gmina Raszyn); Inst. Melioracji i Użytków Zielonych
(w pałacu); centra szkoleniowe (Renault, ABB),
hurtownie i składy; pałac (XVIII/XIX w.).
FALEŃSKI Felicjan Medard, pseud. Felicjan, 1825–
1910, poeta, dramaturg, krytyk lit.; klasycyzująca
liryka krajobrazowa i refleksyjna, często o zabarwieniu
satyr. (Meandry); utwory dram., opowiadania fantast.,
szkice lit., przekłady.

FALERYSTYKA [łac. 5 gr.], nauka pomocnicza
historii zajmująca się odznaczeniami; gałąź heraldyki,
łącząca się z medalierstwem.
FALEZA [fr.], geol. ? klif.
FALIMIRZ Stefan, 1. poł. XVI w., botanik i lekarz;
autor pierwszego w języku pol. dzieła przyr.-lekar-
skiego (typu zielnika, czyli herbarza), wyd. 1534 w
Krakowie.
FALISKOWIE, Falisci, staroż. lud italski, blisko
spokrewniony z Latynami; zamieszkali na prawym
brzegu Tybru, 241 p.n.e. pokonani przez Rzym.
FALK Feliks, ur. 1941, reżyser i scenarzysta film.;
reprezentant tzw. kina niepokoju moralnego (Wodzi-
rej, Idol, Samowolka, Komornik); spektakle telew.,
sztuki teatr. (Tam i z powrotem) i słuchowiska.
FALK Johannes Daniel, Johannes von der Ostsee,
1768–1826, niem. pedagog, pisarz i filantrop; 1813 zał.
w Weimarze stow. pomocy ofiarom wojen napoleoń-
skich i pierwszy w Niemczech sierociniec; utwory
okolicznościowe, satyry, pieśni.
FALK [fo:lk] Peter, 1927–2011, amer. aktor film.; role
w dramatach obyczajowych (Kobieta pod presją),
komediach i serialu telew. Columbo.
FALK Rosella, właśc. R. Falzacappa, ur. 1926, wł.
aktorka, reżyser; współzał. (1954) zespołu teatr. Dei
Giovani, działającego przy Teatro Stabile w Rzymie,
1981–97 dyr. artyst. Teatro Eliseo w Rzymie; prace
reżyserskie (m.in. Maria Callas T. McNally’ego, także
rola tytułowa); role dram. (Stella — Tramwaj zwany
pożądaniem T. Williamsa, Natasza — Trzy siostry A.
Czechowa, Mirandolina C. Goldoniego) i film. (m.in.
Osiem i pół).
FALKBERGET [fa

˙
lkbärg3] Johan Petter, właśc. J.P.

Lillebakken, 1879–1967, pisarz norw.; samouk;
przedstawiciel tzw. literatury proletariackiej; powieści
o tematyce robotn., gł. górn.; poezje.
FALKENBERG Johannes, ok. 1365–ok. 1435, do-
minikanin, teolog, Sas; stronnik Krzyżaków; autor
paszkwilu na Polaków i króla pol., zarzucającego im
poganizm; paszkwil potępiono na soborze w Konstan-
cji 1418.
FALKENHAYN [fa

˙
lk3nhain] Erich von, 1861–1922,

generał niem.; podczas I wojny świat. 1914–VIII 1916
szef sztabu generalnego, autor planu ofensywy pod
Verdun i intensyfikacji wojny podmor.; 1916–17 dca
9. armii walczącej przeciw Rumunii.
FALKLANDY (MALWINY), terytorium zamorskie
Wielkiej Brytanii na archip. Falklandy, w pd.-zach.
części O. Atlantyckiego, na skraju szelfu kontynent.
Ameryki Pd., w odległości ok. 500 km na wschód od
brzegów Argentyny. Nazwa pełna polska: Wyspy
Falklandzkie; nazwy oryginalne: ang. Falkland Islands,
hiszp. Islas Malvinas. Powierzchnia: 12,2 tys. km2 (bez
wysp Georgia Pd. i Sandwich Pd.). Ludność: 2,8 tys.
(2013) oraz ponad 600 osób stanowiących personel
bazy wojskowej. Stolica: Port Stanley. Język urzędowy:
angielski. Jednostka monetarna: funt falklandzki
(FKP). Informacje. Obejmują Falkland Zach., Fal-
kland Wsch. i ok. 200 mniejszych wysp; pagórkowate i
górzyste; wys. do 705 m (Usborne); wybrzeża strome,
fiordowe; klimat podbiegunowy mor.; częste mgły;
silne wiatry; liczne strumienie i jeziora; tundra
subarkt., w tym wrzosowiska, łąki, torfowiska, bagni-
ska; w wodach przybrzeżnych bogata fauna (foki,
pingwiny); hodowla owiec, bydła i koni; rybołówstwo;
drobny przemysł rybny i tłuszczowy, produkcja odzieży
i galanterii wełn.; turystyka; transport wodny (żegluga
kabotażowa) i lotn.; gł. port mor. Port Stanley.
FALKOWSKA Jadwiga, pseud. Jaga i in., 1889–
1944, harcmistrzyni, nauczycielka; zał. żeńskich dru-
żyn skautowych w Galicji; od 1918 czł. Nacz. Rady
Harcerskiej; 1942–44 zca komendantki Wojsk. Służby
Kobiet AK; zginęła podczas powstania warszawskiego.
FALKOWSKI Hipolit, 1779–1821, generał; po 1794
w armii fr., 1808–11 w Legii Nadwiślańskiej; w armii
Królestwa Pol. dca brygady.
FALKOWSKI Jakub Zebedeusz, 1775–1848, peda-
gog, pijar; zał. (1817) i rektor (do 1831) Inst. Głucho-
niemych w Warszawie; czł. TPN w Warszawie i Tow.
Nauk. w Krakowie.
FALKOWSKI Juliusz, 1815–92, uczestnik powstania
listopadowego 1830–31, rewolucji węg. 1848–49 (ini-
cjator Legionu Pol.) i powstania badeńskiego 1849.
FALL Leo, 1873–1925, kompozytor austr.; przedsta-
wiciel operetki wiedeńskiej (Księżniczka dolara, Róża
Stambułu, Madame Pompadour); skrzypek i dyrygent.
FALL RIVER [fo:l rı

˙
w3r], m. w USA (stan Massa-

chusetts), nad O. Atlantyckim, w obszarze metropo-
litalnym Providence; 91 tys. mieszk. (2010); w XIX w.
ośr. przemysłu bawełn., ob. przemysł gł. odzież. i
chem.; port handlowy.
FALLA [fa

˙
ja] Manuel de, właśc. M. Marı́a de Falla

y Matheu, 1876–1946, kompozytor hiszp.; reprezen-
tant nar. stylu w muzyce hiszp.; balety (Czarodziejska
miłość), opery, utwory symf., fortepianowe, pieśni.

Fajumski portret: Chłopiec w złotym wianku, II w. —
Muzeum Sztuk Plastycznych im. A. Puszkina, Moskwa

G.B. Falconi: fragment dekoracji stiukowej sklepienia
w kościele Św.Św. Piotra i Pawła w Krakowie, ok. 1633

Przybliżony obraz sił pola elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej wypromieniowanej przez dipol
drgający; a), b), c), d) — cztery kolejne stadia
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FALLACI [falla
˙
czi] Oriana, 1930–2006, wł. dzienni-

karka i pisarka; artykuły, korespondencje wojenne i
wywiady w prasie; List do nie narodzonego dziecka,
Inszallach, Wściekłość i duma.
FALLADA Hans, właśc. Rudolf Ditzen, 1893–1947,
pisarz niem.; w powieściach kryt. obraz stosunków
społ.-polit. w Niemczech po I wojnie świat. (I cóż
dalej, szary człowieku?), także w okresie nazizmu
(Każdy umiera w samotności).
FÄLLDIN [feldi

˙
:n] Thorbjörn, ur. 1926, polityk

szwedz.; 1971–85 przewodn. Partii Centrum; 1976–78
i 1979–82 premier.
FALLICZNE KULTY, religiozn. ? kulty płodności.
FALLIÈRES [falje

˙
:r] Armand Clément, 1841–1931,

polityk fr.; republikanin, 1882–92 wielokrotnie min.
różnych resortów; 1899–1906 przewodn. Senatu;
1906–13 prez. Francji.
FALLOPPIO, Fallopia, Gabriele (Gabriello), 1523–
62, anatom wł.; prof. uniw. w Padwie; prace dotyczące
budowy oka, ucha, układu nerwowego i narządów
rozrodczych oraz chorób skórnych.
FALLUDŻA, AL-, Al-Fallūja, m. w środk. Iraku
(muhafaza Al-Anbar), nad Eufratem; 318 tys. mieszk.
(2010). ośr. handl.-usługowy regionu nawadnianych
upraw: sezamu, palmy daktylowej, prosa i kukurydzy;
lokalny węzeł drogowy.
FALOCHRON, bud. budowla wodna osłaniająca
przybrzeżny obszar wodny i brzeg akwenu (najczęściej
morza) przed działaniem fali; f. portowe (zewn. —
oddzielające akwen portowy od morza, wewn., zw.
ostrogami portowymi — dzielące ten akwen na
mniejsze), brzegowe, stanowiące umocnienie brzegu
akwenu, oraz f. kierujące, chroniące ujścia rzek przed
falą i zapiaszczaniem.
FALOMIERZ, miernik do pomiaru długości lub
częst. fali elektromagnet.; zawiera obwód drgań
dostrajany do mierzonej częst. (f. rezonansowy) lub
generator drgań dostrajany do harmonicznych częst.
(f. interferencyjny); zakres pomiarowy zwykle 104–4 �
� 1010 Hz.
FALOWARKA,maszyna dziewiarska do wytwarzania
dzianin o splocie rządkowym; w f. płaskich wytwarza
się gotowe wyroby dziewiarskie (swetry, sukienki,
bluzki), co eliminuje operację krojenia dzianiny i
zmniejsza zużycie surowca; dawniej w f. okrągłych
wytwarzano dzianiny metrażowe.
FALOWNIK, urządzenie do przetwarzania prądu
stałego na prąd przemienny jedno- lub wielofazowy o
dowolnej częst.; stosowany m.in. w układach napędo-
wych silników indukcyjnych.
FALOWÓD, kanał w postaci np. rury metal. lub pręta
dielektr. do prowadzenia w przestrzeni fal elektro-
magnet. wzdłuż określonej drogi; stosowany w tele-
komunikacji, radiolokacji, technice mikrofalowej.
FALOWÓD AKUSTYCZNY, kanał, wewnątrz któ-
rego rozprzestrzenia się fala sprężysta (akust.), o
innym niż otaczający ośr. współczynniku załamania fal
akust. (np. pręt, rura, warstwa wody w toni mor. lub
powietrza w atmosferze różniąca się właściwościami
od warstw otaczających).
FALOWÓD OPTYCZNY, fiz. ? światłowód.
FALOWY ORNAMENT, ornament ciągły, składają-
cy się z wielu rytmicznie powtarzanych motywów
przypominających grzbiety fal; stosowany gł. w archi-
tekturze — jeden z najczęściej spotykanych w staroż.
dekoracji gr. i rzym. oraz renes. i klasycystycznej.
FALSET [wł.], fistuła, głos męski wydobywany z
silnie napiętych strun głosowych; brzmi w skali głosów
żeńskich; stosowany częściej w XVI w., także w
jodłowaniu.
FALSKI Marian, 1881–1974, pedagog, działacz
oświat.; 1919–39 kier. ośr. badań statyst. przy Min.
Wyznań Rel. i Oświecenia Publ.; prof. PAN; specja-
lista w zakresie ustroju i organizacji szkolnictwa; autor
elementarza.
FALSTER [fa

˙
lsto], wyspa w Danii, na południe od

Zelandii; 514 km2, 44 tys. mieszk. (2008); uprawa
buraków cukrowych, zbóż, tytoniu; hodowla bydła;
przemysł spoż.; rybołówstwo; mosty na Zelandię i
Lolland; gł. m. Nykøbing.
FALSYFIKAT [łac.], dzieło sztuki powstałe wskutek
świadomego naśladowania wytworu określonego au-
tora lub okresu; wykonanie f. jest często powodowane
chęcią zysku ze sprzedaży go jako autentyku; pojęcie
„falsyfikat” nie obejmuje kopii dzieła sztuki.
FALTER Alfred, 1880–1954, działacz gosp.; współ-
właściciel i prezes Związku Kopalń Górnośląskich
„Robur” 1931–39; czł. władz Lewiatana, przedstawi-
ciel wielkiego kapitału górnośląskiego.
FALUN [fa

˙
:lün], m. w środk. Szwecji, w pobliżu jez.

Runn; ośr. adm. hrab. Dalarna; 37 tys. mieszk. (2010);
ośr. handl.; przemysł maszyn., chem.; stary ośr.
górnictwa miedzi (obecnie złoża nieeksploatowane —
krajobraz wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i
Przyr. UNESCO); przemysł maszyn., chem., meta-
lurg., drzewny, papiern.; muzeum; ratusz (XVII w.),
kościół (XVIII w.).

FALUN GONG, Falun Dafa, ruch społ.-rel. zapo-
czątkowany w Chinach 1992; praktykowanie ćwiczeń
medytacji w ruchu (? taijiquan, ? qigong), respek-
towanie zasad prawdy, życzliwości i tolerancji; pod-
kreśla wpływ ćwiczeń na polepszenie stanu zdrowia
fiz. i psych. oraz na kondycję moralną; brak ustalonej
doktryny, struktury członkostwa, praktyk rel.; symbol:
lewoskrętna swastyka otoczona 4 symbolami yin–yang;
ok. 70 mln zwolenników; 1999 władze Chin rozpoczęły
masowe prześladowania członków ruchu.
FAŁ [hol.], żegl. lina do podnoszenia żagli, ruchomych
części omasztowania (np. gafla) i wyposażenia kadłu-
ba jachtu (np. miecza, płetwy sterowej).
FAŁAT Antoni, ur. 1942, malarz; w twórczości
dominują dzieła inspirowane starymi fotografiami,
wyrażające (często w sposób groteskowy) treści egzy-
stencjalne lub moralizatorskie.
FAŁAT Julian, 1853–1929, malarz; wybitny akwarelis-
ta; 1895–1910 dyr. SSP i rektor ASP w Krakowie;
sceny rodzajowe, myśliwskie (Polowanie w Nieświeżu,
Powrót z niedźwiedziem), pejzaże zimowe, portrety.
FAŁD [niem.], geol. struktura tektoniczna powstała w
wyniku wygięcia warstw skalnych bez przerywania ich
ciągłości; składa się z części wewn., czyli jądra, i części
zewn. — skrzydeł; np. antyklina, synklina.

FAŁDOWANIE, geol. powstawanie fałdów w skoru-
pie ziemskiej; zachodzi na dużą skalę zwł. w trakcie
orogenez.
FAŁDOWE GÓRY, geol. góry powstałe w wyniku
sfałdowania i wypiętrzenia mas skalnych; zbud. z
fałdów, niekiedy także z płaszczowin; np. Alpy,
Karpaty.
FAŁDOWE RUCHY, geol. przebiegające na znacz-
nych obszarach ruchy ? tektoniczne powodujące
powstawanie fałdów.
FAŁDZISTKA, lalemancja, Lallemantia, jedno-
roczna roślina oleista pochodzenia azjat., z rodziny
? jasnotowatych (wargowych) z ok. 5 gat.; f.
i b e r y j s k a (L. iberica) uprawiana dla nasion,
zawierających do 40% tłuszczu, który jest używany
gł. do produkcji farb i lakierów.
FAŁSZ [łac.], w logice dwuwartościowej: jedna z
dwóch wartości log. — przeciwieństwo prawdy.
FAŁSZERSTWO, przestępstwo polegające na prze-
rabianiu lub podrabianiu dokumentów, pieniędzy,
papierów wartościowych, dzieł sztuki itp.
FAŁSZYWE OSKARŻENIE, przestępstwo polega-
jące na umyślnym zgłoszeniu przeciwko innej osobie
nieprawdziwego zarzutu popełnienia przestępstwa,
wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego.
FAŁSZYWE ZEZNANIE, przestępstwo polegające
na złożeniu nieprawdziwego zeznania lub zatajeniu
prawdy w postępowaniu sądowym lub innym postę-
powaniu prowadzonym na podstawie ustawy.
FAMA Eugene F., ur. 1939, amer. ekonomista; prof.
na uniw. w Chicago; twórca definicji hipotezy rynku
efektywnego; 2013 Nagroda Nobla (wraz z L.P. Han-
senem i R.J. Shillerem) za empiryczną analizę cen
aktywów.
FAMAGUSTA, gr. Amochostos, tur. Mağusa,
Gazimağüsa, m. we wsch., tur. części Cypru, nad
M. Śródziemnym; ośr. adm. dystryktu Famagusta; 37
tys. mieszk. (2010); ośr. przem. (przetwórstwo owo-
ców, włók.) i turyst.; port handl. i rybacki; kąpielisko.
FAMILIA [łac.], w staroż. Rzymie ogół osób pod-
ległych władzy ojca rodziny (pater familias); żona,
dzieci, klienci, niewolnicy domowi.
FAMILIA, stronnictwo Czartoryskich i związanych z
nimi rodów magnackich, utw. w ostatnich latach
panowania Augusta II Mocnego; poparła elekcję
Stanisława Augusta Poniatowskiego; wysuwała pro-
gram reformy ustroju i gospodarki państwa, częściowo
zrealizowany 1764–66; 1772–90 w opozycji wobec
króla, współdziałała przy oprac. i uchwaleniu Konsty-
tucji 3 maja 1791.

FAMOTYDYNA, lek będący antagonistą receptorów
(? receptory) histaminowych H2; hamuje żołądkowe
wydzielanie kwasu solnego; stosowana w chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
FAN [ang.], zwolennik, entuzjasta, zwł. zespołów
muz., piosenkarzy.
FAN SI PAN, Phang Xi Pang, najwyższy szczyt
Wietnamu, w pn. części kraju, w g. Hoang Lien Son, w
pobliżu granicy z Chinami; wys. 3142 m; lasy, wyżej
zarośla bambusowe i różanecznikowe.
FAN ZHEN, Fan Czen, ok. 445–ok. 515, filozof
chiń.; gł. pracę (O zniszczalności duszy) poświęcił
krytyce buddyzmu, a zwł. jego koncepcji reinkarnacji.
FANALOKA, Fossa fossana (Fossa fossa), ssak dra-
pieżny z rodziny ? łaszowatych; dł. ciała do 45 cm,
ogona ok. 20 cm; futro cętkowane; wilgotne lasy
Madagaskaru; gat. zagrożony.
FANARIOCI, gr. mieszkańcy Fanaru, dzielnicy Kon-
stantynopola, gdzie po zdobyciu 1453 miasta przez
Turków skupili się ocaleni przedstawiciele gł. rodów
bizant.; ich przedstawiciele z czasem zdobyli znaczne
wpływy w imperium osmańskim; 1709 objęli trony
hospodarów Mołdawii i Wołoszczyzny.
FANATYZM [łac.], postawa przejawiająca się w ślepej
wierze w słuszność bezkrytycznie przyjętych poglądów
rel., polit., społ. oraz w skrajnej nietolerancji wobec wy-
znawców i zwolenników innych poglądów niż własne.
FANDANGO, hiszp. taniec lud. w tempie umiark.,
metrum trójdzielnym, wykonywany gł. przy wtórze
kastanietów i gitary.
FANFANI Amintore, 1908–99, polityk wł.; czł. władz
Demokracji Chrześc., od 1947 wielokrotnie min.
(1958–59, 1962, 1965 i 1966–68 spraw zagr.); 1954,
1958–59, 1960–63, 1982–83 i 1987 premier; 1968–73,
1976–82 i 1985–87 przewodn. senatu.
FANFARA [wł.], muz. melodia o charakterze sygnału;
krótki utwór muz. grany na instrumentach dętych
m.in. na rozpoczęcie uroczystości; także trąbka na-
turalna bez wentyli, zw. sygnałówką; w terminologii fr.
orkiestra składająca się z instrumentów dętych bla-
szanych i perkusji.
FANGEN Ronald August, 1895–1946, pisarz norw.;
w twórczości problematyka moralna i rel.; eseje,
dramaty.
FANGIO [fa

˙
nhio] Juan Manuel, 1911–95, argent.

kierowca wyścigowy; 5-krotnie mistrz świata w wy-
ścigach Formuły 1 (1951, 1954–57).
FANGORWojciech, ur. 1922, malarz i grafik; 1966–99
w USA; początkowo obrazy w duchu socrealist., później
m.in. przestrzenne kompozycje abstrakc.; plakaty.
FANGOWIE, Fan, Fang, Pahuin, Pangwe, grupa
ludów afryk. zamieszkujących Kamerun, Gwineę
Równik. i Gabon; ok. 3,3 mln; język fang z grupy
bantu; rolnicy.
FANO, m. we Włoszech (region Marche), nad M.
Adriatyckim; 68 tys. mieszk. (2010); przemysł metal.,
włók.; port rybacki; kąpielisko; rzym. mury i łuk Augu-
sta, rom.-got. katedra (XII–XIII w.), pałace, kościoły.
FANON Frantz, 1925–61, alg. lekarz psychiatra, pisarz,
ideolog dekolonizacji i publicysta; brał udział w alg.
wojnie wyzwoleńczej; prace dotyczące problemów
rasizmu i społ. przekształceń w państwach kolonial-
nych; Algieria zrzuca zasłonę, Wyklęty lud ziemi.
„FANTANA”, miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1938–39 w
Katowicach; red.: Z. Hierowski, W. Szewczyk, J.K.
Zaremba.
FANTASMAGORIA [gr.], fantast. obrazy będące
złudzeniem opt.; urojenie, przywidzenie, iluzja.
FANTASTYKA [gr.], niesamowite, często nadprzyro-
dzone zjawiska, będące wytworem fantazji w mitach,
folklorze, utworach plast. i fabularnych; typ twórczości
lit., w którym świat przedstawiony zapełniają zjawiska
o tym charakterze.
FANTASTYKA FILMOWA, typ twórczości film., w
której świat przedstawiony na ekranie wypełniają
zjawiska nadprzyrodzone, irracjonalne lub futurolo-
giczne; zależnie od udziału tych zjawisk wyróżnia się
filmy: ? science fiction (futurologia, postęp techn.),
? horror (porządek świata zostaje zakłócony przez
pierwiastek irracjonalny, wywołujący grozę), fantasy,
Nowej Przygody (świat pokazany na podobieństwo
baśni: dwa porządki, realny i nadrealny, koegzystują
ze sobą).
FANTASTYKA NAUKOWA ? science fiction.
FANTASY [fä

˙
nt3si; ang.], magiczno-awanturnicza

odmiana fantastyki, nawiązująca do mitów, legend i
baśni wspólnych wielu kręgom kulturowym.
FANTAZJA [gr.], muz. utwór instrumentalny o
swobodnej budowie, będący często wariacyjnym
oprac. kilku tematów, melodii.
FANTAZJA [gr.], psychol. zdolność do przetwarzania
i wzbogacania śladów uprzednich doświadczeń, two-
rzenia na ich podstawie wyobrażeń przedmiotów,
sytuacji, zdarzeń dotąd niewystępujących w doświad-
czeniu jednostki; twórcza wyobraźnia.
FANTIN-LATOUR [fãtę

˙
latu

˙
:r] Henri Théodore,

1836–1904, fr. malarz i grafik; realist. portrety, także
zbiorowe (W hołdzie Delacroix), martwe natury, kwiaty
i owoce.
FANTOM [fr. 5 gr.], med. obiekt zastępczy; np.
wykorzystywany do ćwiczeń anat. model narządu lub
zespołu narządów.
FANTOMAS, bohater sensacyjnej powieści zeszyto-
wej, wyd. 1911–14 przez fr. spółkę autorów M. Allaina
i P. Souvestre’a; przebiegły przestępca, obdarzony
niezwykłą siłą, zręcznością i umiejętnością zmiany
powierzchowności; spopularyzowany przez film (cykl
w reż. A. Hunebelle’a) i komiksy.
FANZA [chiń.], chiń. drewn. dom mieszkalny; okna
zazwyczaj na jednej ścianie; ogrzewane kam. ławy do
spania (kangi).

FAO ? Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
FAQ, ang. frequently asked questions, inform.
najczęściej zadawane pytania; dokument zawierający
pytania użytkowników z odpowiedziami; teksty takie
są dostępne w wielu witrynach WWW, w grupach
dyskusyjnych i in.
FARABI, AL-, Alfarabius, Alfarabi, właśc. Mu-
h
˙
ammad Ibn Muh

˙
ammad Ibn T. arh_an Abū Nas.r

al-Fārābı̄, ok. 870–950, arab. filozof, uczony, teoretyk
muzyki, lekarz; najwybitniejszy arystotelik arab. X w.,
znany ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa,
szczególnie do Organonu; jego prace stały się wzorem
dla późniejszych filozofów arab.; Państwo doskonałe,
Polityka.
FARABUNDO MARTÍ Agustı́n, 1893–1932, rewolu-
cjonista salwadorski; 1927–29 uczestnik antyamer.
powstania w Nikaragui; 1931 zał. KP Salwadoru;
1930–32 przywódca powstania chłopskiego; rozstrze-
lany.
FARAD, F, jednostka pojemności elektr. w układzie
SI; pojemność kondensatora, w którym między elek-
trodami występuje napięcie 1 V, gdy znajdują się
na nich różnoimienne ładunki o wartości 1 C; 1 F =
= 1 C : (1 V) = 1 m–2 � kg–1 � s4 � A2.
FARADAY [fä

˙
r3deı] Michael, 1791–1867, bryt. fizyk i

chemik; jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w.;
prac. Royal Institution, czł. Tow. Król. w Londynie;
odkrył zjawisko indukcji elektromagnet., paramagne-
tyzmu; sformułował prawa elektrolizy, odkrył tzw.
zjawisko F., benzen, skroplił większość znanych
wówczas gazów.
FARADAYA PRAWA ELEKTROLIZY, ilościowe
prawa dotyczące procesów elektrolizy; 1. p.F.: masa
substancji wydzielonej na elektrodzie lub przechodzą-
cej do roztworu podczas elektrolizy jest wprost
proporcjonalna do wielkości ładunku elektr., który
przepłynął przez elektrolit; 2. p.F.: masy różnych
substancji ulegających przemianom chem. na elektro-
dach wskutek przepływu takiego samego ładunku
elektr. są proporcjonalne do równoważników chem.
tych substancji.
FARADAYA PRAWO INDUKCJI ELEKTRO-
MAGNETYCZNEJ, siła elektromotoryczna indukcji
elektromagnet. powstająca w obwodzie elektr. wsku-
tek zmian strumienia indukcji magnet. jest propor-
cjonalna do szybkości zmian tego strumienia.
FARADAYA PUSZKA, fiz. ? klatka Faradaya
FARADAYA STAŁA, F, ładunek 1 mola elektronów;
wartość s.F. wynosi 9,6485309 � 104 C/mol; związek
s.F. z ładunkiem elementarnym e podaje zależność F
= NAe, gdzie NA — liczba Avogadra.
FARADAYA ZJAWISKO, fiz. skręcenie płaszczyzny
polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo, rozcho-
dzącego się w izotropowym, przezroczystym ośrodku
umieszczonym w silnym polu magnet. równoległym do
kierunku wiązki światła.
FARANDOLA, lud. prowansalski taniec korowodo-
wy, w tempie dość żywym, metrum 6/8, tańczony przy
wtórze fletu i bębenka baskijskiego.
FARAON [egip.], w staroż. Egipcie określenie król.
pałacu, od czasów Totmesa III (XV w. p.n.e.) także
osoby króla.
FARAONA PIES, rasa psów z grupy ? chartów typu
południowego; pochodzi prawdopodobnie z Malty;
wys. w kłębie ok. 60 cm; masa ciała 20–25 kg; uszy
stojące; wyglądem przypomina wyobrażenie egip.
boga Anubisa.
FARAS, staroż. Pachoras, dawniej miejscowość w
pn. Sudanie, od 1970 zalana wodami Jez. Nasera; od
VIII w. stol. biskupów chrześc. w pn. Nubii; 1961–64
wykopaliska pol. (K. Michałowski); odkryto m.in.
fragmenty świątyni Totmesa III, bazylikę wczesno-
chrześc. (VII w., wielokrotnie przebudowywana) z
ponad 120 dobrze zachowanymi freskami (część w
Muzeum Nar. w Warszawie), groby, stele, ponad 200
inskrypcji oraz listę biskupów Pachoras.

FARASAN, Jazā’ir Farasān, grupa wysp w pd.-zach.
Arabii Saudyjskiej, na południu M. Czerwonego;
nizinne i pustynne, otoczone rafami koralowymi; słabo
zaludnione; złoża ropy naft.; połów ryb.
FARAZDAK, AL-, Al-Farazdaq, właśc. Hammam
Ibn Ghalib, ok. 640–732 lub 733, poeta arab.; przed-
stawiciel poezji beduińskiej epoki Umajjadów; dywan
poezji satyr. i panegirycznych; kasydy opisujące przy-
rodę i życie osiadłych Arabów.
FARBIARSTWO, rzemiosło i dział przemysłu, zaj-
mujące się farbowaniem włókien; rzemiosło znane już
4 tys. lat p.n.e. w Chinach, Indiach i Egipcie.

M. Falski

J. Fałat

M. Faraday

Fałd w wapieniach dewonu; Ślichowica
(Góry Świętokrzyskie)

Fresk z Faras: Archanioł, 1. poł. X w. — Muzeum
Narodowe, Warszawa
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OSTRZYCKIE, JEZIORO, jez. na Pojezierzu Ka-
szubskim (woj. pomor.), na wys. ok. 159 m; pow. 309
ha, głęb. do 21 m; linia brzegowa dobrze rozwinięta;
połączone z jez.: Bukrzyno Duże i Bukrzyno Małe
oraz poprzez przepływającą Radunię z jez. Brodno
Wielkie; turystyka, sporty wodne.
OSTRZYHOM ? Esztergom.
OSTUDA, med. brązowe, o nieregularnym kształcie
przebarwienia skóry; występuje często u kobiet ciężar-
nych lub chorujących na wątrobę.
OSTUŻEW Aleksandr A., właśc. A. Pożarow, 1874–
1953, aktor ros.; jeden z najwybitniejszych tragików
Teatru Małego w Moskwie; role dram., m.in.: szekspi-
rowskie (Otello), Czacki — Mądremu biada A.
Gribojedowa, Uriel Akosta K. Gutzkowa.
OSTWALD Wilhelm Friedrich, 1853–1932, ojciec
Wolfganga, niem. chemik i filozof; prof. politechn. w
Rydze, uniw. w Lipsku; czł. Petersb. AN; twórca
chemii fiz.; prace dotyczące powinowactwa chem.,
równowagi chem. i dynamiki reakcji w roztworach,
katalizy; odkrył zależność stopnia dysocjacji elektroli-
tu od jego stężenia w rozpuszczalniku (tzw. prawo
rozcieńczeń O.); oprac. katalityczną metodę utlenia-
nia amoniaku do tlenku azotu; 1909 Nagroda Nobla.
OSTWALD Wolfgang, 1883–1943, syn Wilhelma
Friedricha, chemik niem.; prof. uniw. w Lipsku; pro-
wadził badania dotyczące koloidów, ultrafiltracji, flo-
tacji, elektroforezy; 1907 zał. pierwsze czasopismo
nauk. poświęcone koloidom.
OSTWALDA METODA, katalityczne utlenianie
amoniaku do tlenku azotu (będącego produktem
pośrednim w przem. metodzie otrzymywania kwasu
azotowego); mieszaninę amoniaku i powietrza ogrze-
wa się w temp. 800–900oC, katalizatorem jest platyna
(siatka ze stopu platyny z dodatkiem rodu); oprac.
1902 przez W.F. Ostwalda.
OSUCHY, w. w woj. lubel. (pow. biłgorajski, gmina
Łukowa), w pobliżu ujścia rz. Sopot do Tanwi; w nocy
z 24 na 25 VI 1944 nieudana próba przebicia się z
okrążenia niem. zgrupowania oddziałów AK i BCh
(dca E. Markiewicz, następnie K. Bartoszewski).
OSUN, Osun State, stan w pd.-zach. Nigerii; pow.
9,3 tys. km2; 3,8 mln mieszk. (2010); stol. Oshogbo;
inne m.: Ede, Iiesha; płaskowyż Joruba i nizina
nadmor.; uprawa kakaowca, palmy olejowej, kukury-
dzy, jamsu, prosa, manioku, bananów plantanów;
hodowla; przemysł spoż.; leśnictwo i rybołówstwo śród-
lądowe; złoża złota.
OSUTKA, med. ? wysypka.
OSUTKA SOSNY, groźna choroba sosen wywoły-
wana przez pasożytniczy grzyb Lophodermium pinas-
tri, z klasy ? workowców; objawy: na wiosnę brunat-
noczerwone igły osypują się.
OSUWISKO, geol. zsuwanie się mas skalnych,
zwietrzeliny lub osadów po stoku pod wpływem siły
ciężkości; także nazwa powstałej w wyniku tego
procesu formy terenu, obejmującej niszę osuwiskową,
rynnę osuwiskową i jęzor osuwiskowy; bezpośrednimi
przyczynami o. są zwykle: podcięcie stoku przez
erozję, nasycenie mas skalnych wodą opadową lub
roztopową, działalność człowieka, trzęsienie ziemi.
OSWOJENIE ZWIERZĄT, obłaskawienie, zool.
niedziedziczne, często czasowe wygaszenie u zwierząt
dzikich wrodzonej nieufności do człowieka i instynk-
towego odruchu ucieczki i obrony przed nim (?
dystanse biologiczne, ? uczenie się zwierząt).
OSY, Vespoidea, kosmopolityczna nadrodzina owa-
dów z rzędu błonkówek (grupy żądłówek); ok. 4000
gat.; należą tu: klecanki, osowate, kopułkowate;
odwłok samic zaopatrzony w żądło; np. osa pospolita
(Vespula vulgaris), osa dachowa (Vespula germanica)
— najczęściej u nas spotykane, osa leśna (Dolichoves-
pula sylvestris) oraz szerszeń.
OSZ, Oš, m. obw. w Kirgistanie, w Kotlinie Fergań-
skiej, w dolinie rz. Akbura (dorzecze Syr-darii); 240
tys. mieszk. (2010); ośr. handlu opium (w sąsiednich
krajach uprawa maku); przemysł jedwabn., spoż.
(winiarski), maszyn., metal., miner.; port lotn.; Inst.
Pedag.; ogród bot.; teatry; muzea; wzmiankowany od
IX w.; w średniowieczu ważny ośr. na szlaku handl. do
Chin i Indii.
OSZACKI Aleksander, 1883–1945, ojciec Jana, le-
karz internista; prof. UJ; czł. PAU; pionier gazoterapii
i leczenia penicyliną w Polsce; Choroby przemiany
materii i energii u człowieka.
OSZACKI Jan, 1915–82, syn Aleksandra, chirurg;
prof. Akad. Med. w Krakowie; czł. PAN; prace
dotyczące gł. patofizjologii schorzeń chirurgicznych.
OSZCZEP, sport sprzęt sport. używany do rozgrywa-
nia konkurencji lekkoatletycznej — rzutu oszczepem;
dla mężczyzn — dł. 260 cm, masa 800 g, dla kobiet —
dł. 220 cm, 600 g.
OSZCZERSTWO, przestępstwo polegające na świa-
domym podnoszeniu lub rozgłaszaniu nieprawdziwych
zarzutów o postępowaniu lub właściwości innej osoby
(osób) lub instytucji w celu poniżenia ich w opinii
publ. lub narażenia na utratę zaufania.
OSZCZĘDNOŚCI, ekon. część rozporządzalnych
dochodów ? gospodarstw domowych, pozostała po
dokonaniu zakupu dóbr i usług, ulokowana w instytu-
cjach bankowo-depozytowych lub w innym miejscu,
np. w domu; o. pełnią w gospodarce ważną rolę źródła
finansowania inwestycji.
OSZCZYPEK, oscypek, parzenica, twardy ser
podpuszczkowy, wyrabiany z mleka owczego w rejonie
Tatr; masę serową rozparzoną w gorącej wodzie
umieszcza się w drewn. formach; po nasoleniu o. pod-
daje się obwędzeniu.
OSZMIANA, Aszmia

˙
ny, m. na Białorusi (obw.

grodzieński), w pobliżu granicy z Litwą; 15,0 tys.
mieszk. (2010); przemysł spoż., drzewny, lniarski;

węzeł drogowy; muzeum; prawa miejskie od 1. poł.
XVI w.; 4 IV 1831 antyros. wystąpienie mieszkanców
O. zakończone zajęciem miasta 16 IV przez wojsko
ros. i rzezią ludności; kościół parafialny (1900),
cerkiew (XIX w.), synagoga (XIX w.).
OŚ, techn. element maszyny lub mechanizmu umożli-
wiający względny ruch (względem o.) obrotowy lub
wahadłowy innych elementów osadzonych na o.; umo-
cowana w łożyskach; nie przenosi momentu obroto-
wego (w przeciwieństwie do wału).
OŚ BERLIN–RZYM, polit.-militarny sojusz Niemiec
(III Rzeszy) i Włoch w okresie rządów A. Hitlera i
B. Mussoliniego; zapoczątkowany porozumieniem o
współpracy podpisanym 25 X 1936 w Berlinie; wkrótce
zbliżenie z Japonią (oś Berlin–Rzym–Tokio) i umoc-
nienie współpracy kolejnymi traktatami (pakt antyko-
minternowski, pakt stalowy, pakt berliński).
OŚ LICZBOWA, mat. prosta wyobrażająca zbiór
liczb rzeczywistych; wyróżniony jest na niej punkt 0
(pocz. osi), dodatni zwrot i odcinek jednostkowy.
OŚ OBROTU ? oś symetrii.
OŚ OPTYCZNA, prosta łącząca środki krzywizny
powierzchni łamiących soczewki lub środek krzywizny
ze środkiem geom. zwierciadła.
OŚ OPTYCZNA KRYSZTAŁU, kierunek w ?
kryształach dwójłomnych, wzdłuż którego prędkość
rozchodzenia się obu promieni, na które zostaje
rozłożony promień padający, jest jednakowa.
OŚ SYMETRII, mat. prosta, względem której dana
figura geom. jest symetryczna; wszystkie punkty o.s. (i
tylko te) są punktami stałymi ? symetrii osiowej.
OŚ ŚWIATA, religiozn. ? Axis mundi.
OŚ ŚWIATA, astr. prosta przechodząca przez środek
sfery niebieskiej równolegle do osi Ziemi; punkty
przebicia sfery niebieskiej przez o.ś. są zw. biegunami
świata lub biegunami niebieskimi; wskutek ruchu
obrotowego Ziemi sfera niebieska obraca się wokół
o.ś., wykonując pełny obrót w ciągu doby gwiazdowej.
OŚ URBANISTYCZNA, urb. linia prosta stanowiąca
trzon kompozycji przestrzennej miasta lub jego części;
typowa dla architektury baroku i klasycyzmu.
OŚ ZIEMI, prosta, wokół której Ziemia dokonuje
jednego obrotu w ciągu doby gwiazdowej; punkty, w
których o.Z. przebija powierzchnię Ziemi są nazywane
biegunami geograficznymi.
OŚCI, szpilkowate kosteczki występujące między
mięśniami szkieletowymi ryb kostnoszkieletowych;
powstają przez skostnienie ścięgien; leżą luźno lub po-
łączone są więzadłami z kręgosłupem.
OŚCIEŻE, wewn. powierzchnia muru wokół otworu
(także zwanego o.) okiennego lub drzwiowego; nie-
kiedy stosowane jest ścięcie o. (? glif).
OŚCIEŻNICA, futryna, rama zamocowana w wewn.
otworze okiennym lub drzwiowym; służy do zawie-
szania skrzydeł drzwiowych lub okiennych.
OŚLICZKA, Asellus, słodkowodny skorupiak z rzędu
? równonogów; dł. do 15 mm; żywi się szczątkami
roślin; popularny obiekt doświadczeń biologicznych.
OŚMACZKA Todoś, 1895–1962, ukr. pisarz i tłu-
macz; poddawany represjom, od końca lat 40. na
emigracji; w twórczości elementy ukr. folkloru, fantas-
tyki i motywy twórczości T. Szewczenki, zbiory wierszy,
powieści.
OŚMIORNICE, Octopoda, rząd ? głowonogów;
otwór gębowy otoczony 8 ramionami (u niektórych do
10 m rozpiętości); zwykle mają gruczoł ? czernidłowy
(wytwarzający czarną wydzielinę); muszla uwsteczniona;
drapieżne; żywią się zwł. skorupiakami i rybami; gł.
przydenne; morza pełnosłone; niektóre jadalne.

OŚMIOŚCIAN, krystalograf. postać prosta; regular-
ny (oktaedr) i piramidalny.
OŚMIOŚCIAN FOREMNY, oktaedr, mat. bryła
będąca jednym z 5 ? wielościanów foremnych; ma 6
wierzchołków, 12 krawędzi i 8 ścian, będących trój-
kątami równobocznymi; można go otrzymać składając
podstawami 2 jednakowe czworokątne ostrosłupy
prawidłowe o wszystkich krawędziach równych.
OŚNIK, nóż z ostrzem prostym lub wygiętym, dwu-
chwytowy; używany do ręcznego korowania lub
strugania i wygładzania powierzchni elementów drew-
nianych.
OŚNO LUBUSKIE, m. w woj. lubus. (pow. słubicki),
nad Łęczą i jez. Reczynek; 3,9 tys. mieszk. (2013); ośr.
turyst.-krajoznawczy; drobne przetwórstwo rolno-
-spoż. i drzewne; stawy hodowlane; muzeum; prawa
miejskie od 1252; kościół (XIII–XIV w.), fragmenty
murów miejskich (XIV, XV w.), ratusz (XIX w.).
OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
(OBOP), placówka badawcza, zał. 1958 w Warszawie;
badania zasięgu i oddziaływania radia i telewizji;
sondaże opinii społ., badania postaw obywateli wobec
ważnych społecznie spraw; od 1998 w składzie grupy
badawczej Taylor Nelson Sofres (TNS OBOP).

OŚRODEK DOKUMENTACJI I STUDIÓW
SPOŁECZNYCH (ODiSS), stowarzyszenie utw.
1967 przez grupę działaczy katol. związanych z J.
Zabłockim; działalność wydawnicza, współtworzył
organizacje polit.-społ. (Pol. Związek Katol.-Społ.);
działał do 1990.
OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
(ODZ), instytucja zał. 1962 w Warszawie w celu
ewidencji i dokumentacji dóbr kultury w Polsce;
współdziała z Regionalnymi Ośr. Badań i Ochrony
Środowiska Kulturowego w 12 oddziałach tereno-
wych; wydaje: „Ochrona Zabytków”, „Spotkania z
Zabytkami”, „Muzealnictwo”; od 2002 — Krajowy
Ośr. Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ).
OŚRODEK KOSMICZNY J.F. KENNEDY’EGO,
ang. J.F. Kennedy Manned Space Flight Center,
gł. ośrodek kosm. NASA; położony na przyl. Canave-
ral (Floryda); od 1958 miejsce startu amer. statków
kosm., a od 1981 także wahadłowców.
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH, od 2006
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
centrum badawcze, działające w Warszawie od 1990,
finansowane z budżetu państwa; monitoruje (na
podstawie jawnych źródeł informacji) oraz analizuje
sytuację polit., ekon. i społ. w państwach Europy
Środk. i Europy Wsch., regionu bałk. oraz na Kaukazie
i w Azji Środk.; zajmuje się ich problematyką wewn.,
systemami władzy, relacjami między poszczególnymi
ośrodkami polit., polityką zagr., sprawami związków z
NATO i UE oraz aspiracjami integracyjnymi, kwes-
tiami bezpieczeństwa energ. oraz istniejącymi i po-
tencjalnymi konfliktami.
OŚRODKI NERWOWE, skupienia ciał neuronów
(komórek nerwowych) w ośrodkowym układzie nerwo-
wym, zawiadujące określoną funkcją; np. o.n. głodu,
pragnienia, funkcji rozrodczych, termoregulacji, wzro-
ku, równowagi, oddechowy, naczynioruchowy.
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY, centralny
układ nerwowy, anat. część układu ? nerwowego; u
kręgowców: mózgowie (półkule mózgu, móżdżek, pień
mózgu) i rdzeń kręgowy; zawiera ? ośrodki nerwowe.
OŚWIADCZENIE WOLI, prawo uzewnętrzniony
przejaw woli, wyrażający zamiar wywołania określo-
nego skutku prawnego (ustanowienia, zmiany, znie-
sienia stosunku prawnego); niezbędny element każdej
czynności prawnej.
OŚWIATA, upowszechnianie w społeczeństwie kul-
tury oraz wykształcenia ogólnego i zaw.; również dzia-
łalność obejmująca rozszerzanie świadomości społ.,
polit., narodowej.
OŚWIATA ROLNICZA, stan i proces upowszech-
nienia wiedzy i umiejętności roln.; obejmuje system
szkół roln., poradnictwo (państw. służba rolna), popu-
laryzowanie wiedzy roln. np. przez wydawnictwa,
środki masowego przekazu.
OŚWIATA ZDROWOTNA, działalność mająca na
celu szerzenie kultury sanitarnej i higieny osobistej,
uświadamianie społeczeństwa o sposobach zachowa-
nia zdrowia i zapobiegania chorobom; o.z. jest ele-
mentem systemu ochrony zdrowia i społ. podstawą
medycyny zapobiegawczej; w Polsce o.z. zajmuje się
służba zdrowia, Państw. Inspekcja Sanitarna, PCK;
koordynację międzynar. sprawuje Świat. Organizacja
Zdrowia (WHO).
OŚWIECENIE, okres w dziejach kultury eur. od
końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz.
XIX w.; głosiło wiarę w rozum, krytycyzm, kult
doświadczenia i eksperymentu, idee postępu, uniwer-
salizmu i kosmopolityzmu, w naukach przyr. natura-
lizm, a w poglądach społ. i polit. liberalizm; w imię
wolności odrzucało autorytety i tradycję, a w imię
rozumu przesądy, religię objawioną i zasady moralne;
mimo wspólnych idei wewnętrznie zróżnicowane: w
Anglii najbardziej empiryczne, we Francji ateistyczne i
deistyczne, w Niemczech duchowe.W literaturze pro-
gramowy dydaktyzm; dominacja gatunków: bajki,
satyry, ody; splatanie się tendencji klasycyst. (Wolter,
A. Pope, w Polsce I. Krasicki, A. Naruszewicz, S.
Trembecki) z rokok. i sentymentalnymi (J.-J. Rous-
seau, S. Gessner); rozkwit prozy eseistycznej („The
Spectator”, „Monitor”); narodziny nowoż. powieści,
swoistego gat. prozy, tzw. powiastki filoz. (Wolter,
Diderot), dramatu mieszcz.; nobilitacja bohatera
mieszcz. i lud.; u schyłku problematyka wczesnoro-
mant. buntu wobec świata (F. Schiller, J.W. Goethe).
OŚWIETLENIE, fiz. ? natężenie oświetlenia.
OŚWIĘCIM, m. powiat. w woj. małopol., przy ujściu
Soły do Wisły; 40 tys. mieszk. (2013); przemysł chem.,
w tym Fabryka Chem. „Dwory” SA, elektromaszyn.,
miner.; duża wytwórnia akcesoriów i artykułów
pamiątkarskich; węzeł kol.; miasto jest b. licznie
odwiedzane zarówno przez Polaków, jak i obcokra-
jowców w związku z Państw. Muzeum Auschwitz-
-Birkenau; liczne instytucje społ.-kult., m.in. Oświę-
cimskie Centrum Kultury, Międzynar. Dom Spotkań
Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Edukacyjne
Centrum Żyd.; prawa miejskie przed 1272 (1254?);
1940–45 największy niem. obóz koncentracyjny Aus-
chwitz; ruiny zamku (XIII, XIV w.), kościoły (XIV,
XVI, XVII w.), zespół klasztorny podominikański
(XIV, XIX–XX w.).
OŚWIĘCIMSKA, KOTLINA, obniżenie tektonicz-
ne w zach. części Podkarpacia Pn., między Kotliną
Ostrawską na zachodzie a Bramą Krak. na wschodzie;
obejmuje piaszczystą Równinę Pszczyńską (lasy),
szeroką (do 12 km) dolinę Wisły (liczne stawy rybne),
pokryte lessem Podgórze Wilamowickie.
OŚWIĘCIMSKIE KSIĘSTWO, księstwo na Gór-
nym Śląsku z ośr. w Oświęcimiu; powstało 1313–17, od
1327 lenno Czech; 1445 wyodrębniło się z niego
księstwo zatorskie; 1457 wykupione przez Kazimierza

IV Jagiellończyka i połączone z Polską unią perso-
nalną, inkorporowane 1564.
OŚWIN, Jezioro Siedmiu Wysp, jez. zastoiskowe na
Równinie Sępopolskiej (woj. warm.-mazur.), na wys.
65 m; pow. 370 ha, głęb. do 3,5 m; uchodzą rz. Ruda i
Rawda (odwadnia jez. Rydzówka), wypływa rz. Świn-
ka (Oświnka); jezioro zarastające; rezerwat ptactwa
Siedem Wysp wpisany do konwencji RAMSAR o
ochronie obszarów wodno-błotnych.
ŌTA [o:ta] Shōgo, ur. 1939, jap. reżyser, dramatopi-
sarz, teoretyk teatru; związany z ruchem teatr.? post-
-shingeki; pod koniec lat 70. ogłosił własną koncepcję
teatru milczenia (moku–geki), którego istotą jest
eksponowanie zmienności ludzkiego ciała w miarę
upływu czasu; najsłynniejsze spektakle prezentowane
w Polsce: Legenda o Komachi, Stacja wodna, Pusta
parcela; dramaty nawiązujące w warstwie filoz. do
egzystencjalizmu J.-P. Sartre’a.
OTALGIA [gr.], ból ucha; spowodowany chorobą
ucha bądź przenoszony do niego z chorych zębów,
migdałków, gardła, krtani.
OTAMOWANIEMYŚLENIA,med. objaw zaburzeń
psych.; krótkotrwała, nieoczekiwana przerwa w toku
myśli, prowadząca do zatrzymania wypowiedzi; wy-
stępuje w ? schizofrenii.
OTARIA, uchatka patagońska, Otaria byronia, ssak
z rodziny ? uchatkowatych; dł. samca do 2,5 m; w
olbrzymich stadach zamieszkuje pd. wybrzeża Amery-
ki Południowej.
OTČENÁŠEK Jan, 1924–79, pisarz czes.; jeden z
pierwszych zerwał ze schematyzmem w czes. literatu-
rze lat powojennych (powieść psychol.-obyczajowa
Občan Brych).
OTELLO, othello, umysłowa gra dla 2 osób; roz-
grywana na planszy z 64 polami; polega na zdobyciu
jak największej liczby pionów przeciwnika.
OTERO Blas de, 1916–79, poeta hiszp.; pocz. liryka
rel., w późniejszym okresie zaangażowana w aktualne
problemy społ. i polit. Hiszpanii, przepojona humani-
taryzmem, jasna i prosta w wyrazie.
OTERO Lisandro, 1932–2008, pisarz kub.; uczestnik
rewolucji kub.; powieściowy cykl hist. przedstawiający
społeczeństwo Kuby w okresie przedrewol. (m.in.
Sytuacja); opowiadania i reportaże literackie.
OTERO SILVA Miguel, 1908–85, wenez. pisarz i
publicysta; zaangażowany w walkę z dyktatorskimi
rządami J.V. Gómeza i M. Péreza Jiméneza (od-
dźwięk w powieściach, m.in. Martwe domy i Nowe
miasteczko); także poezje, eseje.
OTĘPIENIE, demencja, zespół otępienny, med.
zespół org. zaburzeń psych.; znaczne obniżenie po-
ziomu sprawności umysłu wynikające z rozległego
i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu na tle różnych
przyczyn; utrudnia lub uniemożliwia samodzielne
funkcjonowanie w zwykłych warunkach życiowych; o.
starcze, alkoholowe, pourazowe.
OTGON TENGER-UUL, szczyt w zach. Mongolii,
najwyższy w górach Changaj; wys. 4031 m; płaty
wieloletniego śniegu.
OTIATRIA [gr.], med. ? otologia.
OTIS [o

˙
utıs] Elisha Graves, 1811–61, amer. wynalazca

i przemysłowiec; 1853 przedstawił dźwig osobowy
(windę) napędzany silnikiem parowym; 1857 skon-
struował dźwig z zabezpieczeniami (chwytaczami)
przed spadnięciem kabiny w razie zerwania liny noś-
nej; zbudował także m.in. pług parowy.
OTJIWARONGO, m. w pn. Namibii, u zach. pod-
nóża płaskowyżu Waterberg; ośr. adm. regionu
Otjozondjupa; 23,0 tys. mieszk. (2010); ośr. handl.-
-usługowy regionu hodowli bydła; farma krokodyli;
węzeł komunikacyjny.
OTLET [otle

˙
] Paul, 1868–1944, prawnik belg.; współ-

zał. 1895 (z H.M. Lafontaine’em) Międzynar. Inst.
Bibliograf. w Brukseli (od 1938 — FID).
OTŁUSZCZENIE, med. nadmierne gromadzenie się
tkanki tłuszczowej; może być miejscowe lub dotyczyć
całego organizmu; o. serca polega na rozroście tkanki
tłuszczowej leżącej pod nasierdziem.
OTMUCHOWSKIE, JEZIORO, Otmuchowski
Zbiornik Wodny, zbiornik retencyjny na Nysie Kłodz-
kiej (woj. opol.); 1980 ha, poj. całkowita 124,5 mln m3,
zapora ziemna o dł. 6,5 km (najdłuższa w Polsce);
utworzony 1933 gł. w celu zasilania Odry w wodę,
rekreacji, pozyskania energii (elektrownia 4,8 MW).
OTMUCHÓW, m. w woj. opol. (pow. nyski), nad
Nysą Kłodzką, między jez. Otmuchowskim i Nyskim;
5,1 tys. mieszk. (2013); ośr. przem. (spoż., metal.),
wypoczynkowy, sportów wodnych i usługowy regionu
turyst.; najdłuższa w Polsce zapora ziemna (tworząca
Jez. Otmuchowskie), przy której elektrownia wodna;
prawa miejskie od 1347; zamek (XIII, XV, XVI w.) z
pozostałościami obwarowań (XVI w.) i parkiem (XIX
w.), ratusz (XVI, XVII w.), kościół (XVII w.) z barok.
polichromią, pałac (XVIII w.), kamienice (XVII,
XVIII w.).
OTOCJON, Otocyon megalotis, ssak drapieżny z
rodziny ? psowatych; dł. ciała do 58 cm, ogona do
34 cm; ma długie nogi i b. duże uszy, podobny do lisa;
nocny; Afryka.
OTOCZAK, geol. okruch skalny (o śred. powyżej 2
mm) zaokrąglony i wygładzony podczas transportu,
np. przez wody płynące; o. są gł. składnikami żwirów
i zlepieńców.
OTOCZAKOWE KULTURY, archeol. kultury
wczesnych faz paleolitu dolnego; podstawowa forma
narzędzi — najpierwotniejsze rdzeniowe narzędzia
wykonywane najczęściej z otoczaków rzecznych.
OTOCZENIE, mat. dowolny zbiór otwarty zawiera-
jący rozpatrywany punkt przestrzeni topologicznej;
np. o. punktu na prostej liczbowej jest dowolny
przedział otwarty zawierający dany punkt.
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towarzyskiego (dwór) i mody; 1814–15 obrady kon-
gresu wiedeńskiego; od 1918 stol. i od 1921 kraj
związkowy Rep. Austrii; 1938–45 w III Rzeszy; 1945–
55 okupacja 4 mocarstw. Gotycka katedra Św. Szcze-
pana (XIV–XVI w.); liczne kościoły rom., got.
(Augustianów, XIV w.) i barok., m.in. Jezuitów
(uniwersytecki, XVII, XVIII w.), Kapucynów (XVII
w.), Św. Karola Boromeusza (J.B. Fischer von Erlach,
1. poł. XVIII w.); pałace, m.in.: Górny i Dolny
Belweder, Hofburg, Schönbrunn (XVII–XVIII w.);
eklekt. gmachy z XIX w. (m.in. parlament, opera,
teatr, uniwersytet, ratusz, kościół Wotywny, zespół
muzeów) przy słynnej ul. Ring, powstałej po zburzeniu
w 2. poł. XIX w. fortyfikacji; budowle secesyjne, m.in.:
pawilon wystawowy Secesji (1897–98), modernist. i
nowocz. — Hundertwasserhaus (1983–85).
WIEDEŃSKA, KOTLINA, Wiener Becken, zapad-
lisko tektoniczne w pn.-wsch. Austrii, między Alpami i
Karpatami; wys. do 282 m; gł. rz. — Dunaj; region
przem. i roln.; wydobycie gazu ziemnego i ropy naft.;
gł. m. Wiedeń.
WIEDEŃSKA ODSIECZ, wyprawa wojsk Jana III
Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi oblężonemu przez
Turków; 12 IX zwycięstwo wojsk sprzymierzonych
(pol.-austr.-niem.), dowodzonych przez Jana III So-
bieskiego, nad armią tur. wielkiego wezyra Kara
Mustafy; o.w. położyła kres ekspansji tur. zagrażającej
chrześc. Europie.
WIEDEŃSKA PORCELANA, wyroby produkowane
1719–ok. 1865 w manufakturze w Wiedniu, gł. serwisy
stołowe, śniadaniowe, oprawy zegarów, kosze; zdobio-
ne dekoracją malarską.
WIEDEŃSKA SZKOŁA DODEKAFONICZNA,
szkoła wiedeńska, kompozytorzy zgrupowani ok.
1905–1933 wokół A. Schönberga działający w Wied-
niu; m.in.: A. Webern, A. Berg, H. Eisler, H.E.
Apostel, H. Jelinek, R. Leibowitz, J. Koffler; zapo-
czątkowali proces zrywania z harmoniką systemu dur-
moll w wyniku stosowania techniki dodekafonicznej.
WIEDEŃSKI KONGRES 1814–15, zjazd monar-
chów i dyplomatów państw eur. po upadku Napoleona
I w celu uregulowania międzynar. sytuacji polit. i
spraw ustrojowych; gł. rola Rosji, W. Brytanii, Austrii,
Prus oraz Francji; przyjęcie zasad: legitymizmu i
równowagi sił między mocarstwami; w zasadzie
restytuowano stan ustrojowy sprzed rewolucji fr.
1789–99, także stan polit. w Europie, ale z wieloma
odstępstwami, m.in.: utw. Związek Niem., połączono
Holandię i Belgię w Królestwo Niderlandów, część
Saksonii włączono do Prus; w sprawach pol.: zlikwi-
dowano Księstwo Warsz., utw. Królestwo Pol. (w unii
z Rosją) oraz Wolne Miasto Kraków, a W. Księstwo
Pozn. włączono do Prus; k.w. opowiedział się za
tłumieniem ruchów republ. i nar. w Europie.
WIEDEŃSKI KRÓLIK NIEBIESKI, austr. rasa
królików; ciemnostal. z niebieskim odcieniem; masa
ciała ok. 4,5 kg; hodowane na futro i mięso.
WIEDEŃSKI, LAS, Wienerwald, najdalej na pn.
wschód wysunięte fliszowe pasmo Alp, w Austrii; wys.
do 893 m (Schöpfl); lasy bukowo-dębowe; region
turyst.-wypoczynkowy dla mieszkańców Wiednia.
WIEDEŃSKI UKŁAD 1515, traktat między Jagiel-
lonami (Zygmunt I Stary, Władysław II Jagiellończyk)
a Habsburgami (ces. Maksymilian I); zapewniał tym
ostatnim sukcesję w Czechach i na Węgrzech w
zamian za neutralność w stosunkach Polski z Moskwą
i Krzyżakami.
WIEDEŃSKIE ARBITRAŻE, rozstrzygnięcie przez
Niemcy i Włochy roszczeń terytorialnych Węgier
wobec Czechosłowacji i Rumunii; pierwszy arbitraż
(2 XI 1938) przyznał Węgrom pd. część Słowacji i
Rusi Podkarpackiej, drugi (30 VIII 1940) — pn.
Siedmiogród; po II wojnie świat. decyzje obu a.w.
zostały anulowane.
WIEDEŃSKIE TRAKTATY POKOJOWE, mię-
dzynar. traktaty zawarte w Wiedniu; m.in.: 18 XI
1738, zakończył wojnę sukcesyjną pol. 1733–35,
przyznał księstwo Lotaryngii dożywotnio Stanisławowi
Leszczyńskiemu (po jego śmierci — Francji); 14 X
1809, po wojnie fr.-austr. (w dobie wojen napoleoń-
skich), znany jako traktat w ? Schönbrunn; 30 X
1864, zakończył wojnę między Prusami i Austrią a
Danią; król Danii zrzekł się księstw Holsztyna,
Szlezwiku i Lauenburga; 3 X 1866, kończący wojnę
między Austrią a Włochami, które przystąpiły do
wojny austr.-prus.; pokonana przez Prusy Austria,
mimo zwycięstwa nad wojskami wł., zrzekła się
Wenecji na rzecz Włoch.
WIEDZA, w węższym znaczeniu — ogół wiarygod-
nych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością
ich wykorzystania (w. nauk.); w szerokim znaczeniu —
wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym
przypisuje się wartość poznawczą lub(i) praktyczną.
„WIEDZA”, tygodnik polit.-społ., popularnonauk. i
lit., wyd. 1906–10 w Wilnie; pismo PSS-Lewicy; red. T.
Rechniewski; kontynuacja: „Nowe Życie” (1910–11),
„Światło” (1911–12), „Kuźnia” (1913–14).
WIEDZA EGZOTERYCZNA [gr.], naukozn. wiedza
popularna, powszechnie dostępna, przeznaczona do
publ. wykładania; przeciwieństwo wiedzy ezoterycznej.
WIEDZA EZOTERYCZNA [gr.], wiedza tajemna,
przeznaczona tylko dla grona wtajemniczonych, wy-
brańców; przeciwieństwo wiedzy egzoterycznej.
„WIEDZA I ŻYCIE”, miesięcznik popularnonauk.,
wyd. 1926–39 i od 1946 w Warszawie; materiały po-
święcone wszystkim dziedzinom nauki, zwł. naukom
ścisłym, biologii i medycynie; dodatek humanistyczny.
WIEDZA POWSZECHNA, Wydawnictwo „Wie-
dza Powszechna” Sp. z o.o., wydawnictwo utw. 1952
w Warszawie, do 2007 Państwowe Wydawnictwo
„Wiedza Powszechna” w Warszawie; literatura nauk.

i popularnonauk. ze wszystkich dziedzin wiedzy;
tematyczne encyklopedie, leksykony, słowniki, pod-
ręczniki do nauki języków obcych i nauki języka pol.
dla cudzoziemców, słowniki języków obcych, słowniki i
poradniki języka pol.; reprinty.
WIEK, geol. jednostka geochronologiczna dziejów
Ziemi; jest częścią epoki, dzieli się na doby; chrono-
stratygraf. odpowiednikiem w. jest ? piętro.
„WIEK”, dziennik polit.-społ.-lit., wyd. 1873–1906 w
Warszawie, od 1899 pod nazwą „Wiek Ilustrowany”;
1905 zawieszony (zmieniał tytuł); zał. i red. (do 1875)
F.H. Lewestam, następnie K. Zalewski.
WIEK BIOLOGICZNY CZŁOWIEKA, antropol.
stan biol. dojrzałości dziecka w różnych fazach jego
rozwoju; mierniki stopnia zaawansowania w.b.cz.:
wiek zębowy (np. liczba wyrżniętych zębów), wiek
szkieletowy (stopień skostnienia kości); w.b.cz. dzieci
równolatków danej populacji jest zróżnicowany; stan-
dardy wyznaczają normy rozwojowe.
WIEK DORASTANIA, adolescencja, wiek dojrze-
wania, okres rozwoju człowieka stanowiący przejścio-
we stadium między dzieciństwem a dojrzałością biol. i
psychol. (dorosłością); wyróżnia się 3 etapy: preado-
lescencja (10.–12. rok życia), wczesny w.d. (13.–16. rok
życia), późny w.d. (17.–20. rok życia).
WIEK RĘBNOŚCI, leśn. przeciętny, docelowy wiek
drzewostanów, w którym mogą być wyrąbane w danym
obrębie leśnym; drzewostany w w.r. osiągają rozmiary
odpowiadające potrzebom gosp.; dla sosny i świerka
wynosi ok. 100 lat.
WIELAND [wi

˙
:lant] Christoph Martin, 1733–1813,

pisarz niem.; przedstawiciel oświecenia; prof. uniw. w
Erfurcie; popularyzator twórczości W. Szekspira w
Niemczech; powieść dydakt.-rozwojowa Agaton, ro-
kok. liryka, poematy epickie (Oberon); przekłady.
WIELAND [wi

˙
:lant] Heinrich Otto, 1877–1957, che-

mik niem.; prof. m.in. politechn. i uniw. w Mona-
chium; czł. Tow. Król. w Londynie; badania struktury
kwasów żółciowych, procesów oddychania komórko-
wego, budowy hormonów, alkaloidów, glikozydów;
1927 Nagroda Nobla.
WIELBARSKA KULTURA, dawniej kultura goc-
ko-gepidzka, archeol. kultura okresu wpływów rzym. i
wczesnego okresu wędrówek ludów; nazwa od cmen-
tarzyska w Malborku-Wielbarku; pocz. (do schyłku
II w. n.e.) Pomorze Gdańskie i Środk., pn. Wielko-
polska i ziemia chełmińska, potem przesuwanie się
osadnictwa na pd. wschód (m.in. zach. Mazowsze,
Wołyń); ukształtowanie się k.w. i jej przemieszczenia
łączy się ze znaną ze staroż. źródeł pisanych migracją
Gotów i Gepidów z terenów Skandynawii nad M.
Czarne i w rejon środk. Dunaju.

WIELBŁĄD DWUGARBNY, baktrian, Camelus
bactrianus, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała do 3 m, ogona ok. 50 cm, wys. w
kłębie 1,8–2,2 m, masa ciała 450–700 kg; udomowiony
w środk. Azji, hodowany od Krymu i Azji Mn. po
Pakistan i Chiny; wykorzystywany do transportu
towarów i ludzi, dostarcza mleka, mięsa, wełny i skór.
WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, dromader, Camelus
dromedarius, ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądo-
watych; dł. ciała 220–340 cm, ogona 55–75 cm, wys. w
kłębie 180–220 cm, masa ciała 450–670 kg; wielbłąda
dwugarbnego różni się nieco większym wzrostem, dłuż-
szymi nogami, 1 garbem na grzbiecie i mniej obfitym
owłosieniem; udomowiony w pd. części Płw. Arabskie-
go; użytkowany m.in. na Saharze jako wierzchowiec,
zwierzę juczne, źródło mleka, mięsa, wełny i skóry.

WIELBŁĄDKI, Raphidioptera, rząd leśnych owa-
dów, dł. 1–2 cm, o wydłużonym i wzniesionym
przedtułowiu; w. mają 2 pary dużych błoniastych
skrzydeł; prowadzą drapieżny styl życia; pożyteczne.
WIELBŁĄDOWATE, Camelidae, rodzina ssaków z
rzędu ? parzystokopytnych; 6 gat.; kończyny 2-
-palczaste (rozwinięte palce III i IV), zakończone
pazurowatymi raciczkami; warga górna rozdwojona;
roślinożerne, żołądek 3-komorowy; do w. należą:
alpaka, baktrian (wielbłąd dwugarbny), dromader
(wielbłąd jednogarbny), gwanako, lama, wigoń.

WIELCY KOMNENOWIE, dynastia bizant. cesarzy
Trapezuntu, panująca 1204–1461; wywodzili się od
wnuka cesarza bizant. Andronika I Komnena.
WIELCY MOGOŁOWIE, hist. ? Mogołów Wiel-
kich dynastia.
WIELECI, Lutycy, Lucice, grupa plemion zachod-
niosłow. osiadłych w średniowieczu nad Hawelą i
Pianą; gł. plemiona: Chyżanie, Czrezpienianie, Do-
łężanie i Redarowie (utworzyli Związek ? Wielecki),
Sprewianie, Stodoranie; ulegli germanizacji.
WIELECKI ZWIĄZEK, Związek Lucicki, śred-
niow. związek 4 plemion zachodniosłow.: Chyżan,
Czrezpienian, Dołężan i Redarów; władza wiecu i
kapłanów; walczył z Sasami, po wojnie wewn. między
plemionami 1057–60 stracił znaczenie, jego ziemie
XI–XII w. przeszły pod władzę książąt Pomorza Zach.
i Obodrzyców.
WIELEŃ, m. w woj. wielkopol. (pow. czarnkowsko-
trzcianecki), nad Notecią; 6,0 tys. mieszk. (2013); ośr.
usługowy z różnorodnym drobnym przemysłem, m.in.
drzewnym; prawa miejskie przed 1458; kościół para-
fialny Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP
(XVII w.), kościół poewang. konstrukcji szkieletowej
(XVIII w.).
WIELEŻYŃSKI Marian, 1879–1945, inżynier che-
mik; pionier przemysłu gazowniczego w Polsce;
współzał. (1912) spółki Gaz Ziemny (od 1920 Gazo-
lina), projektant i kier. budowy gazociągów (np.
Daszawa–Lwów) do przesyłania gazu ziemnego; arty-
kuły na temat badań ropy naft. i gazownictwa.
WIELGUS Stanisław, ur. 1939, biskup, filozof; prof.
KUL (1989–98 rektor); 1999–2006 biskup płocki; XII
2006 mianowany arcybiskupem metropolitą warsz.,
I 2007 zrezygnował z urzędu po ujawnieniu współ-
pracy ze służbą bezpieczeństwa; znawca filozofii
średniow. (Zachodnia i polska nauka średniowieczna
— encyklopedycznie).
WIELHORSKI Józef, hrabia (od 1787), 1759–1817,
generał; uczestnik wojny pol.-ros. 1792 i powstania
kościuszkowskiego 1794, później w Legionach pol. we
Włoszech; w Księstwie Warsz. 1811–12 zca min.
wojny; w Królestwie Pol. 1815–16 min. wojny.
WIELHORSKI Michał, hrabia (od 1787), ok. 1730–
1794, oboźny kor. 1758–62, kuchmistrz w. litew. 1763–
74; przeciwnik Familii, obrońca dawnego ustroju
Rzeczypospolitej, poseł Generalności konfederacji
barskiej w Paryżu; prace hist.-polityczne.
WIELICHOWO, m. w woj. wielkopol. (pow. gro-
dziski); 1,8 tys. mieszk. (2013); ośr. usługowy dla
rolnictwa (uprawa pieczarek); różnorodna drobna
wytwórczość; prawa miejskie od 1429–30. W pobliżu
W. złoże gazu ziemnego.
WIELICKI Krzysztof, ur. 1950, alpinista; wspinaczki
m.in. w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum; 17 II
1980 pierwsze zimowe wejście (z L. Cichym) na
Mount Everest; drugi Polak (po J. Kukuczce), który
zdobył wszystkie (14) szczyty o wys. powyżej 8000 m.
WIELICKIE, POGÓRZE, wsch. część Pogórza
Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i
Raby; równoleżnikowe szerokie garby (maks. wys.
ponad 550 m), rozcięte dolinami licznych dopływów
Wisły; gęste zaludnienie; region roln.; gł. m.: Skawina,
Wieliczka.
WIELICZKA, m. powiat. w woj. małopol., w aglo-
meracji Krakowa; 21,3 tys. mieszk. (2013); kopalnia
soli kam. (od XIII w.), 1992 po katastrofalnym
wycieku wód do wyrobisk kopalni zaniechano wydo-
bycia; różnorodny przemysł; miejscowość uzdrowisko-
wa (m.in. sanatorium pod ziemią); turystyka; eksploa-
tacja solanek od X–XI w. (później metodą odparowa-
nia solanki); część kopalni stanowi obiekt muzealno-
-turyst. z wykonanymi przez górników rzeźbami, kapli-
cami (najstarsza z XVII w.) i Muzeum Żup Krak.;
drewn. kościół (1581); prawa miejskie od 1290; od
XIV w. jedno z gł. miast górn. i ośr. handlu solą w
Polsce.
WIELIMIE, jez. na Równinie Charzykowskiej (woj.
zachodniopomor.), na wys. 133 m; 1865 ha (w tym
wyspy 111 ha); maks. głęb. 5,5 m; płycizny i szuwary;
brzegi niskie; przepływa Gwda; połączone strugą Nie-
zdobna z jez. Trzesiecko; gł. ośr. turyst. — Szczecinek.
WIELISZEW, w. gminna w woj. mazow. (pow.
legionowski), w pobliżu Jez. Zegrzyńskiego i początku
Wodociągu Pn.; duża wieś (ok. 3,5 tys. mieszk.);
uprawa warzyw, kwiatów, drzew i krzewów owoco-
wych, cegielnia; ośr. usługowy dla pobliskich letnisk.
WIELKA ARMIA, fr. Grande Armée, armia fr.,
zreorganizowana 1803 przez Napoleona Bonapartego;
1811 — ok. 820 tys. żołnierzy (z czego 272 tys. z
państw sprzymierzonych); rozbita 1812 w czasie

kampanii ros. i odwrotu spod Moskwy; szef sztabu
L.A. Berthier (1805–14).
WIELKA BAHAMA, Grand Bahama Island, wyspa
na O. Atlantyckim, w pn. części archip. Bahamy, w
państwie Bahamy; 1,4 tys. km2, 51 tys. mieszk. (2010);
nizinna, wys. do 12 m; rybołówstwo; turystyka; gł.
miejscowość Freeport.
WIELKA BIAŁA ANGIELSKA ŚWINIA, jorkszy-
ry, ang. rasa mięsnych świń; biało ubarwione, ostro-
uche; masa ciała do 400 kg; zasięg międzynar.;
wykorzystywana do krzyżowania z innymi rasami.
WIELKA BIAŁA POLSKA ŚWINIA, rasa mięsnych
świń; efekt krzyżowania wielkiej białej ang., średniej
białej ang. i niem. szlachetnej świni; biało ubarwiona,
ostroucha; masa ciała nawet ponad 350 kg.

WIELKA BRYTANIA, państwo wyspiarskie w pn.-
-zach. Europie, na W. Brytyjskich, na O. Atlantyckim i
M. Północnym. Nazwa pełna polska: Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Nazwy oryginalne: ang. United Kingdom, ang. United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Strona WWW: www.royal.gov.uk, www.gov.uk. Po-
wierzchnia: 243,1 tys. km2. Ludność: 64,2 mln miesz-
kańców (2013). Struktura narodowa: Anglicy 77%;
Szkoci 9%; Walijczycy 5%; Irlandczycy 3%; Murzyni
2%; Indusi 2%; Pakistańczycy 1%; inni 1%. Struktura
wyznaniowa: anglikanie 30%; katolicy 12%; chrześ-
cijanie (inne odłamy) 27%; muzułmanie 3%; hindusi
1%; sikhowie 1%; wyznawcy judaizmu 1%; inni 9%;
bezwyznaniowcy 16%. Stolica: Londyn. Ustrój: mo-
narchia konstytucyjna. Podział administracyjny: 4
kraje historyczne (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia
Północna). Język urzędowy: angielski. Jednostka
monetarna: funt szterling (GDB). Warunki natural-
ne. W skład W.B. wchodzą: Anglia, Szkocja, Walia,
Irlandia Pn. oraz dependencje Korony bryt. i terytoria
zamorskie. Największa wyspa — W. Brytania silnie
rozczłonkowana; pn. wybrzeża fiordowe, pd. klifowe i
riasowe; w pn. części G. Kaledońskie i Grampiany,
rozdzielone rowem tektonicznym Glen More; w
środk. — Wyż. Południowoszkocka i G. Pennińskie,
na pd. zachodzie G. Kambryjskie, na pd. wschodzie
nizinny Basen Londyński; klimat umiark. ciepły
wybitnie mor., wpływ ciepłego Prądu Zatokowego; b.
gęsta sieć rzeczna, wiele jezior (polodowcowe, tekto-
niczno-polodowcowe), mszary; lasy bukowe, bukowo-
-grabowe, jesionowo-dębowe, brzozowo-dębowe,
wrzosowiska. Najwyższy punkt: Ben Nevis (1343 m
n.p.m.) w Grampianach. Najniższy punkt: bagna
Fenland (4 m p.p.m.). Rzeki: Tamiza, Severn, Trent,
Ouse. Jeziora: Lough Neagh, Loch Lomond, Loch
Monar. Gospodarka. Jeden z najsilniej gosp. roz-
winiętych krajów świata; obok USA największy eks-
porter kapitału; wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego
(w szelfie M. Północnego), węgla kam.; gł. gałęzie
przemysłu: elektron., precyzyjny, lotn.-rakietowy,
zbrojeniowy, samoch., chem. (w tym farm.), rafineryj-
ny, maszyn., spoż. (whisky, gł. szkocka), hutnictwo i
przemysł lekki; hodowla gł. bydła (11 mln) i owiec;
uprawy: zboża (pszenica, jęczmień, owies), buraki
cukrowe, ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe; rybo-
łówstwo; turystyka (ponad 25 mln osób rocznie); gęsta
sieć kol. i drogowa; gł. porty: Londyn, Grimsby–
Immingham, Liverpool; połączenia z kontynentem
tunelem kol. (od 1994) i promowe. Dynamika wzrostu
gospodarczego: 1,7% (2013). PKB na 1 mieszk. wg
parytetu siły nabywczej: 36,2 tys. dol. USA (2013).
Historia. Zasiedlona przez Celtów; I w.–ok. 410
panowanie rzym. (prócz obszaru Szkocji); V–VI w.
podbój ob. ziem ang. przez Anglosasów (heptarchia),
ich chrystianizacja od 597; od 793 najazdy wikingów;
X w. zjednoczenie Anglii przez królów Wessexu; 1066
podbój przez Normanów (Wilhelm I Zdobywca);
wojny ang.-fr., m.in. za dyn. Plantagenetów (1154–
1485) — stuletnia 1337–1453; XI–XIII w. podbój
Walii i od XII w. Irlandii; XIII w. powstanie
parlamentu; 1485–1603 dyn. Tudorów; anglikanizm;
od 1603 dyn. Stuartów i unia ze Szkocją, 1642–48
wojna domowa, 1649–60 republika; XVI–XVII w.
pocz. potęgi mor. i polityki kolonialnej; w wyniku
rewolucji 1688–89 monarchia konst.; 1707 zjednocze-
nie Anglii i Szkocji w Królestwo W.B.; od 1714 dyn.
hanowerska, pocz. rządów gabinetowych (wigowie,
torysi); 1783 strata 13 kolonii amer. (USA); 1793–
1815 udział w koalicjach antyfr.; od ok. 1770 rewolucja
przem., 1. gosp. potęga świata do lat 70. XIX w.;
ekspansja kolonialna (największe imperium świat.);
XIX w. rywalizacja Partii Konserwatywnej z Partią
Liberalną, a od lat 20. XX w. z Partią Pracy; od 1901
dyn. Koburgów (od 1917 pod nazwą Windsor); w
I wojnie świat. czł. ententy, w II — koalicji antyhitl.
(rząd W. Churchilla); 1945–51 reformy gosp. i so-
cjalne Partii Pracy; od 1949 czł. NATO, 1960–72
EFTA, od 1973 EWG; rozpad imperium kolonial-
nego; konflikt w Irlandii Pn.; w latach 70. silny kryzys
gosp. i społ.; 1979–97 rządy konserwatystów (M.
Thatcher, J. Major), liberalne reformy gosp., poprawa
sytuacji ekon.; od 1993 czł. UE; 1997–2010 rządy Partii
Pracy (A. Blair, G. Brown); 1998 zawarto północnoirl.
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Wieliczka, Komora Janowice z figurami księżnej Kingi
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DYSLOKACJA [łac.], fiz. rodzaj defektu struktury
krystal.; polega na przesunięciu jednych płaszczyzn
sieciowych względem innych przy zachowaniu spój-
ności sieci.
DYSMORFIA [gr.], med. nieprawidłowa budowa
ciała; m.in. powstałe wskutek pierwotnego defektu
rozwoju zarodka (malformacje), wskutek działania sił
mech. na normalne tkanki (deformacje).
DYSMUTACJA [łac.], chem. ? dysproporcjonowa-
nie.
DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ang. Super-
oxide Dismutase (SOD), enzym neutralizujący anio-
norodnik ponadtlenkowy (O2)��; katalizuje prze-
kształcenie 2 cząsteczek (O2)�� do nadtlenku wodoru
(H2O2 rozkładanego przez katalazę) i tlenu (O2);
obecna we wszystkich organizmach tlenowych.
DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, rozpad
cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) na jony
zachodzący w wyniku ich oddziaływania z cząsteczkami
rozpuszczalnika (np. wody); elektrolity mocne nieza-
leżnie od stężenia ulegają całkowitej d.e., a elektrolity
słabe dysocjują częściowo, przy czym liczba cząsteczek
zdysocjowanych wzrasta wraz z rozcieńczeniem roz-
tworu.
DYSOCJACJA FOTOCHEMICZNA, chem. ?
fotoliza.
DYSOCJACJA TERMICZNA, rozpad cząsteczek
związków chem. na cząstki (mniejsze cząsteczki,
atomy, rodniki) zachodzący w podwyższonej temp.;
w przemyśle ważny jest rozkład termiczny alkanów
zawartych w ropie naft. (? kraking).
DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ STAŁA,
stosunek iloczynu stężeń jonów powstających podczas
dysocjacji elektrolitycznej do stężenia cząsteczek
niezdysocjowanych, pozostających w równowadze
chem. z jonami; stała w danej temp.; opisuje dysocja-
cję elektrolitów słabych.
DYSOCJACYJNE OBJAWY, med. grupa psycho-
gennych zaburzeń psych., będących poza świadomą
kontrolą chorego; pozostawiają niepamięć; są to za-
burzenia przytomności, zamroczenie, amnezja, osłu-
pienie.
DYSONANS [łac.], lit. rym niedokładny, w którym
współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej, ak-
centowanej samogłoski wersu.
DYSONANS [łac.], muz. współbrzmienie 2 lub więcej
dźwięków (d. harmoniczny) lub następstwo 2 dźwię-
ków (d. melodyczny), sprawiające wrażenie niezgod-
ności; przeciwieństwo konsonansu.
DYSONANS POZNAWCZY, psychol. stan wywołany
równoczesnym występowaniem w świadomości jednost-
ki sprzecznych treści poznawczych; powoduje przykre
napięcie emocjonalne, które skłania do czynności
mających na celu usunięcie powstałej niezgodności.
DYSOPERACJA [łac.], przeciwdziałanie, ekol. typ
związku międzygatunkowego (koakcji), w którym
partnerzy ponoszą straty w wyniku eliminowania
osobników lub ograniczania ich możliwości życiowych;
występuje gł. pomiędzy gat. o zbliżonych wymaga-
niach ekol. w wyniku konkurencji o pokarm, miejsca
gniazdowania i in.
DYSPALATALIZACJA [łac.], zatrata miękkości
spółgłosek, np. gwarowe łamę, zamiast łamię; także
zmiana przedniej artykulacji samogłoski na tylną, np.
w przegłosie: kwiat, z dawnego kwiet.
DYSPAREUNIA [gr.], med. zaburzenie polegające
na niezdolności do osiągania ? orgazmu i satysfakcji
seksualnej podczas stosunku płciowego ze stałym
partnerem; najczęstszą przyczyną d. jest nieakcepto-
wany seksualnie partner.
DYSPENSA [łac.], w Kościele katol. zwolnienie
wiernego (przez papieża, biskupa ordynariusza, prze-
łożonego zakonnego, proboszcza) od obowiązujących
przepisów prawa kościelnego.
DYSPEPSJA [łac. 5 gr.], med. ? niestrawność.
DYSPERGATORY [łac.], substancje ułatwiające
rozdrabnianie cząstek stałych do rozmiarów koloidal-
nych w celu wytworzenia układów ? dyspersyjnych
oraz zapobiegające łączeniu się cząstek koloidowych w
większe skupiska.
DYSPERSJA [łac.], statyst. miara zróżnicowania
elementów populacji statystycznej, ? odchylenie
standardowe.
DYSPERSJA FAL, zależność prędkości fazowej fal
harmonicznych od ich częst. (długości fali).
DYSPERSJA ORGANIZMÓW, rozprzestrzenia-
nie się, ekol. przemieszczanie się osobników doro-
słych, form młodocianych, nasion lub przetrwalników
w stosunku do obszaru zajętego przez populację.

DYSPERSJA ŚWIATŁA, rozszczepienie światła,
rozkład widmowy światła złożonego (np. białego) na
jednobarwne składowe w wyniku dyfrakcji, interferen-
cji lub załamania.
DYSPERSYJNY UKŁAD, układ rozproszony,
układ niejednorodny fizycznie, składający się z fazy
ciągłej, zw. fazą rozpraszającą lub dyspersyjną (np.
gaz, ciecz), i fazy rozproszonej, zw. też zdyspergowaną
(np. b. drobnych cząstek ciała stałego lub maleńkich
kropelek cieczy zawieszonych w ośr. ciągłym); do u.d.
należą m.in.: dym, mgła, układy koloidowe (np. mleko,
kleje, farby).
DYSPLAZJA [gr.], med. zaburzenie morfogenezy
wywołane nieprawidłową strukturą lub czynnością
komórek jednej tkanki, co powoduje nieprawidłową
jej organizację i różnicowanie.
DYSPOZYCJA MOCY, jednostka organiz. elektro-
energetyki koordynująca pracę części lub całego
systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę
połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów; w
Polsce — Krajowa Dyspozycja Mocy.
DYSPROPORCJONOWANIE, autoredoksyda-
cja, dysmutacja, reakcja chem. polegająca na jedno-
czesnym utlenianiu jednych cząsteczek (lub jonów) i
redukcji innych cząsteczek (jonów) tego samego
związku chem.; np. 2Cu+ = Cu2+ + Cu0 — jeden
jon miedzi(I) oddaje elektron, przechodząc na wyższy
stopień utlenienia (Cu+ – e = Cu2+), a drugi pobiera
elektron, zmniejszając stopień utlenienia i przecho-
dząc w obojętny atom miedzi (Cu+ + e = Cu0).
DYSPROZ [gr.], Dy, dysprosium, pierwiastek chem. o
liczbie atom. 66, względnej masie atom. 162,50, metal;
miękki; gęst. 8,55 g/cm3, temp. topn. 1412oC, temp.
wrz. 2562oC; aktywny chemicznie; stosowany m.in. w
technice jądr. (absorbuje neutrony), jako dodatek
stopowy; odkryty 1886 (P. Lecoq de Boisbaudran).
DYSSOMNIE [gr.], med. ilościowe lub jakościowe
zaburzenia snu; skracanie się lub wydłużanie czasu
snu, zaburzenia rytmu snu i czuwania; występują w
wielu chorobach psych., niektórych somatycznych,
rzadziej samodzielnie.
DYSTANS OSOBNICZY, biol. najmniejszy odstęp
tolerowany między 2 osobnikami tego samego gat.
zwierząt; przekroczenie d.o. wyzwala zachowanie
antagonistyczne, np. przy dystansie kryt. — wywołuje
agresję.
DYSTANS SPOŁECZNY, poczucie obcości w sto-
sunku do jednostek i (lub) grup społ. różniących się
miejscem w strukturze społ., religią, stylem życia,
wykształceniem itp.
DYSTANSE BIOLOGICZNE, oparte na dyspozy-
cjach dziedzicznych i specyficzne dla danego gat. od-
ległości między osobnikami jednego lub różnych gat.
zwierząt, określające rodzaj zachowań społ.; np. dys-
tans osobniczy, dystans kryt. zw. dystansem bezwzględ-
nej obrony, (przekroczenie wyzwala agresję), dystans
ucieczki (po przekroczeniu jego osobnik ucieka).
DYSTEN [gr.], cyjanit, minerał, odmiana polimor-
ficzna krzemianu glinu Al2[O|SiO4]; krystalizuje w
układzie trójskośnym; niebieski w różnych odcieniach,
rzadziej zielonawy, żółtawy lub bezbarwny, o szklistym
połysku; typowy minerał skał metamorficznych; sto-
sowany gł. do wyrobu materiałów ogniotrwałych i
kwasoodpornych, niekiedy w jubilerstwie.
DYSTONIA [gr.], med. zaburzenie ruchowe polega-
jące na nadmiernym, przedłużonym skurczu niektó-
rych mięśni, prowadzącym do nienaturalnego, przy-
musowego ustawienia głowy, tułowia lub kończyn.
DYSTORSJA [łac.], fiz. wada układu opt. przejawia-
jąca się niejednakowym powiększeniem (zmniejsze-
niem) różnych części obrazu.
DYSTROFIA [gr.], med. zaburzenie rozwojowe lub w
odżywianiu tkanki, narządu, układu, całego organiz-
mu; prowadzi do zmian zanikowych, zwyrodnienio-
wych lub przerostowych; d. niemowląt, głodowa,
mięśniowa.
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, przewlekła, uwarun-
kowana genetycznie zwyrodnieniowa choroba mięśni
(też serca); postępujące osłabienie i zanik mięśni, w
przypadku mięśni obręczy miednicznej i kończyn
trudności w chodzeniu, przykurcze; różne postacie
kliniczne.
DYSTROFIZM [gr.], humitrofizm, ekol. stan biol.
jeziora; duża zawartość związków humusowych, za-
kwaszenie wody, często niedobór tlenu i substancji
pokarmowych; uboga jakościowo fauna i flora; pro-
wadzi do zarastania jezior i powstawania torfowisk.
DYSTRYBUANTA [łac.], mat. funkcja F(x), okreś-
lona dla danej zmiennej losowej X, przyporządkowu-

jąca dowolnej liczbie rzeczywistej x prawdopodobień-
stwo P(X 4 x); d. w pełni charakteryzuje rozkład
prawdopodobieństwa zmiennej losowej X.
DYSTRYBUCJA [łac.], mat. uogólnienie pojęcia
funkcji eliminujące niemożność różniczkowania (roz-
szerzające możliwość różniczkowania na wszystkie
funkcje).
DYSTRYKT [łac.], niewielki obszar kraju wyznacza-
jący terytorialny zakres działania organu państw. lub
samorządowego; d. są zwykle tworzone w celach
sądowniczych, wykonywania administracji państw.
(np. w Polsce w okresie zaborów i okupacji niem.);
w niektórych państwach federalnych (np. USA,
Australia) nazwa terytorium należącego do federacji,
a nie do jednego z jej członów (stanów).
DYSTRYKT FEDERALNY CARACAS, Distrito
Federal de Caracas, jednostka adm. w pn. Wene-
zueli; pow. 433 km2, 2 mln mieszk. (2010); ośr. adm.
Caracas; zurbanizowany i gęsto zaludniony; rozwinięty
przemysł, m.in. spoż., włók., samoch., metalowy.
DYSTRYKT FEDERALNY MEKSYK, Distrito
Federal de México, jednostka adm. w środk. Meksy-
ku; ośr. adm. Meksyk; pow. 1,5 tys. km2; 8,6 mln
mieszk. (2010); obejmuje stolicę kraju i strefę pod-
miejską; obszar silnie zurbanizowany.
DYSTYCH [gr.], strofa dwuwierszowa; w poezji klas.
często o różnej strukturze wersów, np. d. elegijny
składający się z heksametru i pentametru.
DYSTYMIA [gr.], med. przewlekłe zaburzenie psych.,
nienasilone stany obniżonego nastroju i aktywności;
typowa w przebiegu padaczki.
DYSTYNKTYWNA CECHA, językozn. cecha odróż-
niająca głoski, częściej fonemy określonego języka; np.
nosowość, dźwięczność, akcent, iloczas.
DYSYDENCI [łac.], w państwach totalitarnych osoby
otwarcie wyrażające swój sprzeciw wobec działalności
władz i rzeczywistości politycznej.
DYSYMILACJA [łac.], językozn. zjawisko fonetyczne
polegające na wytworzeniu różnic (albo na powięk-
szeniu istniejących) między głoskami występującymi
wewnątrz wyrazu; np. gwarowe letki zamiast lekki.
DYSYMULACJA [łac.], świadome zatajenie przez
chorego objawów choroby lub kalectwa.
DYSYPACJA ENERGII, fiz.? rozpraszanie energii.
DYSYPATYWNY UKŁAD, układ fiz., w którym
energia uporządkowanego procesu zmniejsza się,
przechodząc w energię procesu nieuporządkowanego;
np. w mechanicznym u.d. całkowita energia mech.
(suma energii kinetycznej i potencjalnej) stale maleje,
przechodząc w inne postacie energii (np. w ciepło).
DYSZA [niem.], krótki kanał o zmieniającym się w
sposób ciągły przekroju, służący do zwiększenia
prędkości (a zatem i energii kinet.) płynu kosztem
spadku jego ciśn.; poddźwiękowa (zbieżna), nad-
dźwiękowa (zbieżno-rozbieżna) — d. Lavala; stoso-
wane m.in. w maszynach przepływowych, silnikach
odrzutowych, palnikach.
DYSZA POMIAROWA, metrol. ? zwężka pomia-
rowa.
DYSZKANT, dyskant [łac.], muz. górny głos w
utworach muz. (do końca XVI w.), także głos
chłopięcy o skali sopranu.
DYTYRAMB [gr.], w liryce starogr. hymn pochwalny
ku czci Dionizosa; utrzymany w patetycznym stylu, ze
skłonnością do hiperboli.
DYWAN, pers.-arab. dı̄wān, w krajach muzułm.
pierwotnie rejestr, później centr. urząd finans. i urzędy
administracji centr.; w osmańskiej Turcji — rada suł-
tańska; w Indiach Mogołów — min. finansów, w okre-
sie panowania bryt. — premier niezależnych państw.
DYWAN, pers.-arab. dı̄vān, lit. w literaturze muzułm.
Wschodu (arab., tur., pers.) zbiór lir. utworów jednego
poety; obejmuje kasydy, gazele, rubajjaty i in. wiersze.
DYWAN [tur. 5 pers.], włók. tkanina dekor. gładka
albo z? okrywą włókienną (d. wiązane, np. kobierce);
wełn. lub z włókien chem.; d. gładkie mogą być
wątkowe (z okrywą lub wyplatane — kilimy, sumaki,
gobeliny) oraz osnowowe (np. pluszowe, igłowe).
DYWANOKSZTAŁTNE, Orectolobiformes, rząd ?
rekinów; ciepłe wody oceanów; ponad 30 gat.; zwykle
średniej wielkości, wyjątek — rekin wielorybi, dł. do
18 m.
DYWERGENCJA [łac.], biol. proces rozszczepienia
linii ewolucyjnej, gdy w miejsce jednego gat. macierzys-
tego powstają dwa (lub więcej) gat. potomne (można
też mówić o d. poszczególnych cech czy organów).
DYWERGENCJA [łac.], rozbieżność, mat. skalar
określony w dowolnym punkcie pola wektorowego
~aa: div ~aa = qax/qx + qay/qy + qaz/qz, gdzie ax, ay, az —
składowe wektora.
DYWERSJA [łac.], w czasie wojny działanie z ukrycia
na terytorium nieprzyjaciela, mające na celu dezorga-
nizację systemu dowodzenia, podważenie siły i ob-
ronności atakowanego.
DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI, ekon. różni-
cowanie asortymentu produkcji przez przedsiębior-
stwa; strategia zmniejszania ryzyka prowadzenia dzia-
łalności gosp. oraz unikanie odpowiedzialności za
posiadanie dominującej i monopolistycznej pozycji
na rynku.
DYWETYNA [fr.], tkanina imitująca skórę zamszową
lub aksamit; prawa strona pokryta gęstym meszkiem,
osnowa zwykle bawełn., splot atłasowy wątkowy
(satynowy) lub skośny.
DYWIDENDA [łac.], dochód otrzymywany przez
akcjonariuszy z tytułu posiadania przez nich akcji.
DYWIZJA [fr. 5 łac.], związek taktyczny, złożony z
kilku pułków lub brygad (5–15 tys. żołnierzy), zwykle
w składzie korpusu lub armii; w Polsce od poł. XVII w.
DYWIZJA RUMSZY, 5. Syberyjska Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od I 1919

między Wołgą a Uralem i na Syberii; walki z Armią
Czerwoną; dca płk K. Rumsza; 1920 wcielona do WP
(Bryg. Syberyjska).
DYWIZJA SS GALICJA, niem. SS Schützen-
-Division Galizien, ukr. SS Striłećka Dywizija
Hałyczyna, w czasie II wojny świat. ukr. formacja
do walki na froncie wsch.; utw. IV 1943 przez Ukr.
Komitet Centr. w Krakowie; liczyła 16 tys. ludzi; dca
gen. F. Freytag; rozbita VII 1944 pod Brodami;
odtwarzana na Śląsku, od III 1945 pod zwierzchnością
Ukr. Komitetu Nar. (uznany przez Niemców) jako
1. Dyw. Ukr. Armii Nar. (gen. P. Szandruk); użyta do
walki w Styrii (Graz), poddała się Brytyjczykom.
DYWIZJA SS GALICJA, niem. 14. SS Schützen-
Division Galizien, jedna z 17 dyw. Waffen-SS (?
SS) zwerbowanych spośród ludności nieniem. podczas
II wojny światowej.
DYWIZJA STRZELCÓW POLSKICH, pol. for-
macja wojsk., utw. IV 1917 na Ukrainie; VII 1917 na
froncie galic.; dca gen. T. Bylewski; IX 1917 weszła w
skład I Korpusu Pol. w Rosji.
DYWIZJA ŻELIGOWSKIEGO, 4. Dywizja
Strzelców, pol. formacja wojsk., tworzona od X
1918 na Kubaniu; walki z Armią Czerwoną i oddzia-
łami ukr. S. Petlury; dca gen. L. Żeligowski; 1919
wcielona do WP (10. dyw. piechoty).
DYWIZJON [łac.], pododdział, gł. w artylerii (2–6
baterii), w lotnictwie (2–3 eskadry), w marynarce
wojennej (3–5 okrętów), zwykle w składzie pułku lub
brygady.
DYWIZJONIZM [fr.5 łac.], szt. plast. podział plamy
barwnej przez rozbicie jej na małe punkty, które przy
patrzeniu na obraz z pewnej odległości dają wrażenie
jednolitej plamy; metoda twórcza impresjonistów i
neoimpresjonistów.
DYWIZJONY LOTNICTWA POLSKIEGO W
WIELKIEJ BRYTANII, podstawowe jednostki Pol.
Sił Powietrznych, formowane od VII 1940, w okresie
zagrożenia W. Brytanii niem. inwazją; udział w bitwie
o W. Brytanię, nalotach na Niemcy, transportach
broni do kraju.
DYZARTRIA [łac. 5 gr.], med. zaburzenie artykula-
cji mowy; skutek osłabienia mięśni języka, podniebie-
nia i gardła, niektórych schorzeń ośrodkowego układu
nerwowego.
DYZAŻIO, disaggio, ekon. wyrażony procentowo
lub kwotowo spadek kursu papieru wartościowego
poniżej jego wartości nominalnej, albo kursu walut
i dewiz poniżej ich rynkowego lub średniego kursu.
DYZENTERIA [łac. 5 gr.], med. ? czerwonka
bakteryjna.
DYZENTERIA OWIEC, zakaźna, zaraźliwa tylko w
obrębie stada, choroba nowo narodzonych jagniąt,
wywoływana przez bakterię Clostridium perfringes;
objawy: brak apetytu, biegunka, gorączka, zwierzę
stoi z wygiętym grzbietem; także bezobjawowe zejścia
śmiertelne.
DYZENTERIA ŚWIŃ, zakaźna, zaraźliwa choroba
świń, gł. w wieku 10–16 tygodni, wywoływana przez
krętka Serpulina; objawy: utrata apetytu, biegunka.
DYZUNICI [łac.], pol. prawosławni, którzy nie uznali
? unii brzeskiej 1596 (gł. na Białorusi i Ukrainie);
także Ormianie mieszkający w Polsce, którzy nie
przystąpili do unii z 1667.
DYŻEWSKI Marek, ur. 1946, teoretyk muzyki,
historyk sztuki, publicysta muz.; inicjator Dni Muzyki
Starych Mistrzów we Wrocławiu; tamże rektor Akad.
Muz.; audycje radiowe, spektakle audiowizualne.
DZAOUDZI, m. we wsch. części Majotty, fr. po-
siadłości w archip. Komorów, na O. Indyjskim, na
wyspie Dzaoudzi, połączonej groblą z wyspą Pamanzi;
15,3 tys. mieszk. (2007); port handl. (wywóz olejków
eterycznych, kopry, wanilii), rybacki i jachtowy; port
lotniczy.
DZAWCHAN, Dzawchan-gol, rz. w zach. Mongolii;
dł. 800 km, dorzecze 71,2 tys. km2; źródła w g.
Changaj, uchodzi do jez. Chjargas-nuur; wykorzysty-
wana do nawodnień.
DZBANECZNIK, Nepenthes, owadożerny, pnący się
półkrzew, jedyny rodzaj w rodzinie dzbanecznikowa-
tych (Nepenthaceae) z ok. 70 gat.; organy pułapkowe
— dzbankowate twory z wieczkiem, napełnione
płynem trawiennym; lasy równik. od Filipin po
Australię.
DZBANÓW, RÓWNINA ? Tran Ninh.
DZEDZU, Cheju,m. w Korei Pd., na wyspie Dzedzu-
do; ośr. adm. prow. Dzedzu; 401 tys. mieszk. (2010);
ośr. przem. (włók., spoż.), usługowy regionu sadowni-
czego i turyst.; port handl. i rybacki; port lotn.;
uniwersytet.
DZEDZU-DO, Cheju-do, wyspa w Korei Pd., u pd.
wybrzeża Płw. Koreańskiego; wraz z sąsiednimi,
skalistymi wysepkami stanowi prow. Dzedzu; 1825
km2, 532 tys. mieszk. (2010); górzysta (wys. do 1950
m); jaskinie lawowe; turystyka; uprawa jęczmienia,
bawełny, owoców cytrusowych, herbaty; rybołówstwo;
gł. m. Dzedzu.
DZIADOSZANIE, Dziadoszyce, Dziadosze, ple-
mię osiadłe we wczesnym średniowieczu na pn.-zach.
obszarach Dolnego Śląska.
DZIADOSZYCE ? Dziadoszanie.
DZIADY, u ludów słow. i bałtyckich (gł. na Białorusi i
Litwie) uroczystość ku czci zmarłych; były obchodzone
2 razy w roku (wiosna, jesień), sięgały tradycjami
czasów przedchrześcijańskich.
DZIAŁ WODNY, hydrol. linia oddzielająca obszary
odwadniane przez różne systemy rzeczne (lub ich
części), morza i oceany.
DZIAŁANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZASADA,
zasada akcji i reakcji, fiz. trzecia zasada dynamiki
Newtona; ? Newtona zasady dynamiki.

Dyspersja światła

DYS 248

Ralph Keyes

Nieszczerość i oszustwa 
w codziennym życiu

Czas
postprawdy
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cena 109 zł

cena 169 zł

cena 99 zł

cena 94 zł

cena 84 zł

BEZPIECZEŃSTWO TOM 4
Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego 

Brunon Hołyst

Wyd. I, 2016, s. 742, opr. twarda

BEZPIECZEŃSTWO TOM 5
Programy promocji

Brunon Hołyst

Wyd. I, 2017, s. 792, opr. twarda

BEZPIECZEŃSTWO TOM 3
Bezpieczeństwo społeczeństwa

Brunon Hołyst

Wyd. I, 2015, s. 634, opr. twarda

BEZPIECZEŃSTWO TOM 2 
Bezpieczeństwo jednostki

Brunon Hołyst

Wyd. I, 2014, s. 572, opr. twarda

BEZPIECZEŃSTWO TOM 1
Ogólne problemy badawcze

Brunon Hołyst

Wyd. I, 2014, s. 322, opr. twarda
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Nie potrzebujemy sztucznej inteligencji, by utrudnić sobie życie. Istniejące algorytmy już 

to robią – w bankach, firmach internetowych, na uczelniach, w szkołach i wielu innych ob-

szarach naszego życia. Amerykański bestseller nominowany do National Book Award 2016 

w kategorii nonfiction.

cena 39 zł

BROŃ MATEMATYCZNEJ ZAGŁADY
Jak algorytmy zwiększają nierówności  

i zagrażają demokracji

Catherine O’Neil

Wyd. I, 2017, s. ok. 240, opr. miękka

Pierwsze polskie wydanie książki, którą – jak głosi plotka - znaleziono obok zamordowanego 

generała Mohameda Oufkira po marokańskim zamachu stanu w 1972 roku. Edward N. Lut-

twak, doradca Ronalda Reagana, George’a W. Busha i Dalajlamy, krok po kroku objaśnia, jak 

skutecznie przeprowadzić zamach stanu i obalić władzę w państwie. Jako genialny strateg 

Luttwak bierze pod uwagę wszystko: począwszy od neutralizacji zbrojnych sił przeciwnika, 

a skończywszy na odpowiednim wykorzystaniu mediów społecznościowych.

cena 49 zł

ZAMACH STANU
Podręcznik

Edward N. Luttwak

Wyd. I, 2017, s. ok. 240, opr. miękka ze skrzydełkami

cena 64 zł

cena 49 zł

cena 49 zł

TEORIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Jacek Czaputowicz 

Wyd. I, 2017, s. ok. 340, opr. miękka

AMERYKAŃSKA RULETKA 
Historia i współczesność stosunków  

Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej

Alicja Fijałkowska

Wyd. I, 2017, s. 376, opr. miękka

PSEUDOSTABILIZACJA
Problemy współczesnej polityki USA 

na Bliskim Wschodzie

Patrycja Sasnal

Wyd. I, 2017, s. 354, opr. miękka

POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
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Pełna humoru, anegdotyczna opowieść o najbardziej absurdalnych historiach z życia przed-

wojennej Polski. Autor niezwykle barwnie, z erudycją i fantazją opowiada o niedorzecznych 

sytuacjach, których nie brakowało w codzienności obywatela II RP.

W niezliczonych przykładach autor pokazuje złożoność i bogactwo ówczesnej obyczajowości, 

a wszystko na tle realiów społecznych, sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Opowiada-

ne historie rozśmieszają i zaskakują, ale też skłaniają do refleksji – zwłaszcza kiedy autor 

konfrontuje je ze współczesnością. Tekst ubarwiają ilustracje oraz wyimki mniej znanych 

wspomnień, a także dzienników i prasy z lat 20. i 30.

ABSURDY I KURIOZA PRZEDWOJENNEJ 
POLSKI

Remigiusz Piotrowski

Wyd. I, 2016, s. 424, opr. miękka

cena 39 zł

JAK W KABARECIE
Obrazki z życia PRL

Andrzej Klim

Wyd. I, 2016, s. 296, opr. twarda

cena 44 zł

Opowieść o wydarzeniach i ludziach nie zawsze najważniejszych dla życia Polski w latach 1945–

1989, ale z pewnością najbarwniejszych. To dzięki nim w szarym PRL-u było o kim i o czym plotko-

wać. Życie w PRL-u nosiło na sobie pewne piętno paranoi. Bo co prawda dało się kupić samochód, 

ale najpierw trzeba było dostać na niego przydział. Można było mieć najmodniejsze sukienki, za 

którymi szalały elegantki na zachodzie Europy, ale trzeba było znać kierownika sklepu z odrzutami 

z eksportu. Artyści mogli przygotowywać najzabawniejsze numery do kabaretu czy na estradę, ale 

i tak wiedzieli, że wytnie je cenzura, która oficjalnie nie istniała. Można było przyznawać wybitnym 

twórcom wysokie nagrody państwowe, a chwilę później odbierać im to, za co zostali nagrodzeni. O 

tych i wielu innych niedorzecznościach opowiada ta książka.

Książka opisuje kulisy powstawania filmów kręconych w czasach PRL-u, które zyskały mia-

no kultowych. Andrzej Klim ubarwia swoją opowieść śmiesznymi, a niekiedy przerażającymi 

anegdotami z minionych czasów, wspomnieniami i opisami perypetii filmowców. Wprowadza 

czytelnika w świat peerelowskiej produkcji filmowej, przywołuje wydarzenia, o których wie-

dzą jedynie ich uczestnicy, a które szokują nawet dziś, po latach. Wspomina twórców, którzy 

mierząc się z trudnościami epoki, nigdy nie zrezygnowali z magii kina.

cena 39 zł

TAK SIĘ KRĘCIŁO
Na planie 10 kultowych filmów PRL

Andrzej Klim

Wyd. I, 2016, s. 288, opr. twarda

Dlaczego Hitler kazał okradać okupowane kraje z cennych dzieł sztuki? Jak muzealnicy stali 

się tajnymi agentami? Kto wpadł na ślad ołtarza Wita Stwosza? Jak Dama z gronostajem 

powróciła do Polski? Fascynująca historia Karola Estreichera, który pomógł wywieźć bezcen-

ny ołtarz Wita Stwosza, a następnie dręczony wyrzutami sumienia sprowadził go z powrotem 

do Polski wraz z innymi zagrabionymi dziełami.  

cena 49 zł

OBROŃCA SKARBÓW
Karol Estreicher – w poszukiwaniu 

zagrabionych dzieł sztuki

Marta Grzywacz

Wyd. I, 2017, s. 296, opr. twarda
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Grażdanin N.N., czyli obywatel nomen nescio – niewiadomego imienia – poświęcony jest po-

wojennym losom mieszkańców Związku Radzieckiego. Kraj ten nie istnieje już od ćwierćwiecza 

i dla najmłodszych czytelników może być równie odległy jak Cesarstwo Rzymskie. Dla trzystu 

milionów obywateli był jednak domem, który z dnia na dzień przestał istnieć. Wniwecz ob-

róciły się nie tylko butne deklaracje pierwszych sekretarzy, ale też pielęgnowane w cichości 

ducha marzenia o ukwieconej daczy pod Leningradem czy prychającym zaporożcu. Autorzy 

postanowili wyciągnąć dłoń po kawałek tej najmniejszej, ludzkiej Atlantydy, by z bliska przyj-

rzeć się jej barwom. 

cena 39 zł

GRAŻDANIN N.N.
Życie codzienne w ZSRR

Andrzej Goworski, Marta Panas-Goworska

Wyd. I, 2017, s. 296, opr. miękka ze skrzydełkami

LITERATURA FAKTU

Książka opowiada o ikonach socjalistycznej nauki, o jej fenomenie, o wciąż niedocenianej roli radziec-

kich badaczy pomimo spektakularnych i bezprecedensowych osiągnięć potwierdzanych Nagrodami 

Nobla. O ludzkich wyborach, dążeniu do sukcesu, wierze w wartości wyższe i tryumf wiedzy, ale też 

o brudnym zaangażowaniu w politykę. Przedstawia kilkanaście sylwetek naukowców skazanych na 

zimnowojenną rzeczywistość ZSRR: ich życie, dokonania, porażki, sposoby radzenia sobie z opresyj-

nym systemem. Opowieść ubarwiają liczne cytaty z tekstów autobiograficznych czy epistolarnych, 

w większości niepublikowanych w języku polskim. 

Książka otrzymała Nagrodę Internautów w Konkursie Mądra Książka Roku 2016, organizowanym 

przez Uniwersytet Jagielloński oraz Fundację Popularyzacji Nauki im. Euklidesa.

cena 39 zł

NAUKOWCY SPOD CZERWONEJ 
GWIAZDY

Andrzej Goworski, Marta Panas-Goworska

Wyd. I, 2016, s. 360, opr. miękka ze skrzydełkami

WŁADIMIR PUTIN
Wywiad, którego nie było

Arleta Bojke

Wyd. I, 2017, s. 304, opr. miękka

cena 39 zł

To reportaże dziennikarki, która była w samym sercu wydarzeń. To relacje z rosyjskiej ope-

racji przejęcia Krymu i zaogniania się konfliktu w Donbasie niemal godzina po godzinie, ze 

szczegółami, na które nie było miejsca w telewizyjnych relacjach. To przeciwnicy i zwolennicy 

rosyjskiego prezydenta widziani oczami reporterki, która rozmawiała z nimi setki razy i pró-

bowała zrozumieć racje każdej ze stron. To opis Rosji, która chce widzieć swoją historię jako 

wielką i wspaniałą bez ciemnych kart, ale też Rosji, której nie da się nie kochać. To analiza 

słów i działań Władimira Putina, zwieńczona pytaniami, które jednemu z najbardziej wpły-

wowych ludzi świata warto by zadać.

Efektywność to umiejętność dokonywania wyborów i podejście do codziennych obowiązków. To od-

powiednie postrzeganie małych celów na tle dużych wyzwań, to kultury organizacyjne, które bu-

dujemy jako liderzy, nie zamykając się na postęp. To wreszcie stosunek do informacji. Te aspekty 

różnią ludzi produktywnych od zapracowanych. Książka traktuje o ośmiu kluczowych obszarach – od 

motywacji i umiejętności wyznaczania celów aż po zagadnienie koncentracji i dokonywanie wybo-

rów – które tłumaczą, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie i niektóre firmy tak wiele potrafią zrobić. 

Opierając się na najnowszych badaniach naukowych w dziedzinie neurologii, psychologii i ekonomii 

behawioralnej, autor udowadnia, że najbardziej produktywni ludzie, firmy i organizacje faktycznie 

działają inaczej, ale to nie wszystko. Oni zupełnie inaczej widzą świat i inaczej podejmują decyzje. 

cena 44 zł

MĄDRZEJ, SZYBCIEJ, LEPIEJ
Sekret efektywności

Charles Duhigg

Wyd. I, 2016, s. 440, opr. miękka ze skrzydełkami



46 47 Nowości / Bestsellery

Książka stanowi zapis wspomnień Ludwiki Zachariasiewicz, kobiety, która podczas woj-

ny była damą do towarzystwa dla Niemców, a później Rosjan. Jej świadectwo dotyczące 

zarówno walki podziemnej podczas II wojny, jak i czasów tuż po jej zakończeniu, ukazuje 

niejednoznaczne postawy oraz trudności w odnalezieniu się w nowej Polsce. Wyjątkowa 

bezpośredniość i szczerość relacji pozwala na odkrycie przed czytelnikami takich aspektów 

mechanizmów wojennych i totalitarnych, o których mówi się rzadko lub nie wspomina się 

o nich wcale. 

cena 29 zł cena 49 zł

BOHATEROWIE Z DOŁÓW ŚMIERCI

Waldemar Kowalski

Wyd. I, 2016, s. 344, opr. miękka

RANDKA Z WROGIEM

Ludwika Zachariasiewicz 

Wyd. I, 2017, s. 136, opr. miękka

cena 39 zł

Autorka próbuje odpowiedzieć na wiele pytań związanych z postacią Stanisława Gustawa 

Jastera. W czasie okupacji służył wiernie państwu polskiemu, dokonał brawurowej uciecz-

ki z KL Auschwitz, następnie w szeregach elitarnej jednostki „Osa”-„Kosa 30” brał udział 

w wielu akcjach bojowych. W lipcu 1943 roku zaginął w tajemniczych okolicznościach. W la-

tach siedemdziesiątych oskarżono go o zdradę kolegów z oddziału. Czy jednak zarzuty te 

były prawdziwe? 

NAJWIĘKSZA ZAGADKA POLSKIEGO 
PAŃSTWA PODZIEMNEGO
Stanisław Gustaw Jaster 

– człowiek, który zniknął

Daria Czarnecka

Wyd. I, 2016, s. 264, opr. twarda

Opowieść  o  życiu  Jerzego  Główczewskiego obejmuje  czas  od  dwudziestolecia  międzywo-

jennego  do  współczesności.  Podczas II wojny światowej autor walczył najpierw w Brygadzie 

Karpackiej w Afryce, a następnie w Polskich Siłach  Powietrznych  na  froncie  zachodnim,  

jako  pilot  myśliwca  w Dywizjonie  308.  Po  wojnie  skończył  architekturę  na Politechnice  

Warszawskiej  i  uczestniczył  w odbudowie  Warszawy.  W  1962  roku  wyjechał  do USA, 

gdzie pracował dla Fundacji Forda i ONZ oraz wykładał architekturę w Instytucie Pratta 

w Nowym Jorku. Obecnie jest jednym z ostatnich weteranów lotnictwa alianckiego.

cena 69 zł

OSTATNI PILOT MYŚLIWCA
Wspomnienia

Jerzy Główczewski

Wyd. I, 2017, s. 792, opr. twarda

LITERATURA FAKTU

Dziś wielu z nas już wie, czym jest „Łączka”. Tak nazywana jest kwatera „Ł” Cmentarza Woj-

skowego na Powązkach w Warszawie, symbol nieugiętej walki z reżimem stalinowskim po II 

wojnie światowej. Miejsce anonimowych pochówków członków polskiego podziemia niepod-

ległościowego, osadzonych, a następnie straconych w więzieniu mokotowskim – „bohaterów 

z dołów śmierci”. Kiedyś wiedza o „Łączce” była tajna, zakazana, a wręcz groźna. Okrywało 

ją jedno, wielkie, zręcznie utkane kłamstwo. Ofiary komunistycznego terroru nie tylko miały 

być przedstawiane w wyjątkowo złym świetle, lecz także miały zostać na zawsze wymazane 

z kart historii. A jednak stało się inaczej. Prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej 

poszukiwania i ekshumacje na „Łączce”, a także badania genetyczne, stopniowo przywracają 

tych ludzi naszej pamięci. Polska odzyskuje swoich bohaterów.
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Książka przedstawia sylwetki dziewięciu znanych polskich sportowców, których szczyt karie-

ry przypadł na dwudziestolecie międzywojenne, a pasmo ich największych sukcesów gwał-

townie przerwała II wojna światowa. Co ich łączy? Silne osobowości i fascynujące życiorysy: 

tajemnica, dramat, osobista tragedia. Niejednokrotnie życie prywatne tych bohaterów było 

ciekawsze od ich kariery sportowej albo chociaż równie ciekawe. Losy wielu z nich uwikłane 

są w wydarzenia wojenne: jedni walczyli w powstaniu, inni zostali brutalnie rozstrzelani, inni… 

okazali się zdrajcami. Wszystkich charakteryzowało jedno – bezwarunkowa miłość do sportu.

PRZERWANE IGRZYSKA
Niezwykli sportowcy II Rzeczypospolitej

Gabriela Jatkowska

Wyd. I, s. 288, opr. twarda

cena 49 zł cena 39 zł

TAJEMNICE TRANSPLANTACJI

Anna Sieradzka

Wyd. I, 2017, s. 224, opr. twarda

Na słynnym autoportrecie z siostrami pozostała po nim smuga cienia. Jego imię stało się 

symbolem przekleństwa. Miał zmarnować swój talent, jak twierdziła jego starsza siostra. 

Branwell Brontë, legendarny brat trzech słynnych pisarek, Charlotte, Emily i Anne, pozosta-

je jedną z największych zagadek literatury nowożytnej. Eryk Ostrowski tworzy fascynujący 

portret psychologiczny genialnego rodzeństwa. Odnalezione w ostatnich latach dokumenty 

każą na nowo spojrzeć na tę historię i oddzielić prawdę od mitu, a zapomniana twórczość oraz 

korespondencja dają klucz do poznania tajemnicy dzikich wrzosowisk zachodniego Yorkshire.

Kulisy bliskiej współpracy komunistycznych służb z międzynarodowymi ugrupowaniami ter-

rorystycznymi przez wiele lat należały do najpilniej strzeżonych sekretów PRL. Abu Nidal, 

Monzer Al-Kassar, Abu Dawud i Abu Abbas to tylko niektórzy z czołówki najgroźniejszych 

terrorystów ostatniej dekady zimnej wojny. Wszyscy oni ukrywali się w Polsce przed agentami 

zachodnich służb i tu przygotowywali kolejne zamachy. Autorowi udało się zrekonstruować 

najważniejsze siatki terrorystyczne operujące na terenie komunistycznej Polski oraz naświe-

tlić okoliczności ich sekretnych powiązań z funkcjonariuszami aparatu bezpieczeństwa PRL. 

ZABÓJCZE UKŁADY
Służby PRL i międzynarodowy terroryzm

Przemysław Gasztold

Wyd. I, 2017, s. 424, opr. miękka

cena 49 złcena 59 zł

TAJEMNICE WICHROWYCH WZGÓRZ
Prawdziwa historia Branwella i Charlotte Brontë

Eryk Ostrowski

Wyd. I, 2017, s. 792, opr. miękka ze skrzydełkami

LITERATURA FAKTU

Kolejna książka z serii „Bez tajemnic”, tym razem poświęcona transplantologii oraz medy-

cynie rekonstrukcyjnej. Książka składa się z kilkunastu wywiadów z lekarzami: są wśród nich 

transplantolodzy, którzy 50 lat temu przeprowadzali pierwsze przeszczepy, ale też ci, którzy 

w ostatnich latach zaczęli przeprowadzać pionierskie zabiegi. Celem  wywiadów jest przed-

stawienie najważniejszych postaci polskiej transplantologii. Chcemy pokazać, jak rozwijała 

się ta dziedzina, z jakimi sukcesami i porażkami spotyka się na co dzień. Książka podejmuje 

także wątki religino-filozoficzno-etyczne, aby czytelnik miał pełen obraz transplantologii, 

która nie jest tylko fizyczną zamianą narządów z „zepsutych” na nowe. 
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ŻYCIE CODZIENNE OKUPANTA
Warszawa i Mińsk w czasie II wojny światowej

Stephan Lehnstaedt

Wyd. I, 2017, s. 368, opr. twarda

cena 59 zł

Warszawa i Mińsk w czasie II wojny światowej widziane oczami niemieckich okupantów – żoł-

nierzy Wehrmachtu, pracowników administracji, członków SS i SD. Książka opisuje ich życie 

codzienne: obowiązki, zwyczaje religijne, rozrywki oraz stosunek do miejscowej ludności i od-

bywanej służby. Autor ukazuje rozziew między oficjalną propagandą i zaleceniami przełożo-

nych a realnym życiem, przedstawia także ciemne strony dnia codziennego. 

Książka jest polskim wydaniem publikacji z 2010 roku, będącej efektem wieloletnich i dokład-

nych badań archiwalnych na materiałach, które nie zostały jeszcze omówione przez innych 

historyków.

Książka stanowi zapis wywiadu-rzeki z prof. Antonym Polonskym, znanym badaczem dziejów 

Żydów w Europie Środkowowschodniej, odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi 

Rzeczypospolitej oraz tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. W toku 

rozmowy poruszone są m.in. wątki: wspólnego dziedzictwa polsko-żydowskiego, tożsamości 

żydowskiej w Polsce na przestrzeni wieków, religijności i jej przemianom, polityki rządów 

państwowych wobec ludności żydowskiej.

cena 39 zł

NIEZNANE POLSKO-ŻYDOWSKIE 
DZIEDZICTWO
Antony Polonsky w rozmowie  

z Anną Jarmusiewicz

Anna Jarmusiewicz

Wyd. I, 2017, s. 224, opr. miękka

Pierwsze pełne studium jednego z ważniejszych i bardziej kontrowersyjnych tematów w sto-

sunkach polsko-żydowskich w XX wieku – relacji polskiego podziemia w czasie II wojny świa-

towej z Żydami. W sposób wyważony ukazuje całą mozaikę postaw i złożoność sytuacji od 

ratowania Żydów z narażeniem życia, przez służbę żydowskich żołnierzy w armii podziemnej, 

po przejawy antysemityzmu: prześladowania, denuncjacje czy morderstwa. 

cena 69 zł

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE I ŻYDZI 
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Joshua Zimmerman 

Wyd. I, 2017, s. 744, opr. miękka

HISTORIA POLSKI 1914-2015

Wojciech Roszkowski

Wyd. XII rozszerzone, 2017, s. 750, opr. miękka

cena 69 zł

Znana i ceniona od lat synteza historii Polski w XX wieku w nowej i najbardziej aktualnej odsłonie – 

do 2015 roku. Doskonały podręcznik akademicki, a równocześnie jedna z bardziej interesujących 

książek o dziejach najnowszych. Nowa wersja – wydanie XII rozszerzone – została uzupełniona o 

wydarzenia z ostatnich lat: 2005–2015. Narracja została więc doprowadzona prawie do czasów 

obecnych. Literatura obowiązkowa dla studentów historii, prawa, nauk politycznych, stosunków 

międzynarodowych i innych kierunków humanistycznych. To także przydatna i ciekawa lektura dla 

maturzystów oraz wszystkich osób zainteresowanych dziejami Polski w XX i XXI wieku, które chcą 

zrozumieć mechanizmy współczesnego świata. 

Zapowiedzi  2017HISTORIA
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cena 49 zł

cena 34 zł

STAROŻYTNA GRECJA OD KUCHNI

Magdalena Nowakowska

Wyd. I, 2017, s. ok. 320, opr. miękka

DROGA DO RIO
Historie polskich emigrantów

Aleksandra Pluta

Wyd. I, 2017, s. 232, opr. miękka ze skrzydełkami

Zapowiedzi / BestselleryHISTORIA

cena 44 zł

CO NAM ZOSTAŁO Z TAMTYCH LAT
Dziedzictwo PRL

Jerzy Eisler

Wyd. I, 2016, s. 464, 

opr. miękka ze skrzydełkami

HISTORIA MEKSYKU

Redakcja naukowa: Erik Velásquez García

Wyd. I, 2016, s. 752, opr. twarda

cena 89 zł

Monumentalna synteza dziejów Meksyku napisana przez grono specjalistów pod kierunkiem 

Erika Velásqueza Garcíi. Najbardziej aktualne kompendium wiedzy na temat tego kraju, 

uwzględniające zarówno aspekty polityczne, gospodarcze, jak i kulturowe oraz społeczne.

Autorami syntezy są meksykańscy historycy, od lat znani i cenieni w polskich ośrodkach na-

ukowych. Pisząc o dziejach swojego państwa i narodu, prezentują meksykański punkt wi-

dzenia na historię tej części Ameryki, ale potrafią jednocześnie zachować godny uznania 

obiektywizm w formułowaniu ocen i sądów, wystrzegając się uproszczeń. 

Książka ukazała się pod auspicjami El Colegio de México.

Grecy z pewnością nie byli pierwszymi ludźmi wykazującymi zainteresowanie kulinariami, 

ale byli jednymi z pierwszych, którzy uświadomili sobie, że gotowanie może być sztuką. Pu-

blikacja jest adresowana zarówno do wielbicieli kuchni, jak i czytelników zainteresowanych 

kulturą oraz historią starożytną. Opowiada o codziennej strawie zwykłych ludzi, produktach 

obecnych na stołach starożytnych Greków, o upodobaniach smakoszy i okolicznościach, w 

których gotowanie stało się w Grecji równie ważne jak filozofia czy poezja. Przybliża wiele 

innych aspektów związanych ze sprawami stołu, jak choćby rolę uczty i sympozjonu czy zwy-

czaje związane z jedzeniem.

Książka opowiada zarówno o życiu codziennym Polaków w okresie PRL, jak i o ówczesnych wyda-

rzeniach politycznych, kulturalnych, obyczajowych, a także o fenomenach społecznych. Autor nie 

stroni od refleksji wokół różnic i podobieństw tamtego czterdziestopięciolecia i III Rzeczpospoli-

tej – głównie w sferze mentalności, polskich kompleksów, lęków i fobii. Do dziedzictwa minionego 

okresu zalicza między innymi roszczeniową postawę wobec państwa, silny syndrom autorytarny, 

niezachwianą wiarę w moc nakazów i zakazów, niezrozumienie procedur i zasad typowych dla pań-

stwa demokratycznego. Jako inne elementy odziedziczonego bagażu wskazuje zjawisko nadmier-

nej ostrożności w mówieniu o niektórych sprawach, strach przed braniem odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje czy wreszcie brak szacunku dla prawdy jako wartości w życiu publicznym.

Emigracja, pamięć, historia i tożsamość – to wokół tych tematów osnute są opowieści pol-

skich imigrantów w Rio de Janeiro, z którymi rozmawiała Aleksandra Pluta. Co łączy ze sobą 

bohaterów tej książki? Większość z nich przybyła do Brazylii podczas II wojny światowej lub 

niedługo po jej zakończeniu. Jedni nie mogli odnaleźć dla siebie miejsca w Polsce, która była 

pod okupacją sowiecką. Innym trudno było zapomnieć koszmar Holocaustu. Wszyscy zaczęli 

nowe życie w odległym kraju, którego język, klimat i zwyczaje daleko odbiegały od tych ro-

dzimych. Emigracja, będąc utratą tego, co znane i swojskie, okazała się jednak dla większości 

bohaterów wyzwaniem i szansą na nowe, często lepsze życie.
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cena 49 zł

ŚWIĘTE WOJNY PIASTÓW

Darius von Güttner-Sporzyński

Wyd. I, 2017, s. 304, opr. miękka

Książka w serii Korzenie Europy, skupiająca się na dziejach Państwa Chazarów – prototurec-

kiego ludu, który w VII–XI wieku panował na terenach obecnej wschodniej Ukrainy i Kaukazu. 

Autor przedstawia dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne, ustrojowe i religijne Chazarii. 

Pokazuje przyczyny upadku tego państwa oraz niezwykle ciekawą i złożoną kwestię konwersji 

elit chazarskich na judaizm, a także relacje z głównymi sąsiadami: Bizancjum i kalifatem.

cena 69 zł

CHAZAROWIE
Polityka, kultura, religia. VII-XI wiek

Jarosław Dudek

Wyd. I, 2016, s. 504, opr. miękka

HISTORIA

cena 49 zł

HOMO NOBILIS 
Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej 

XVI i XVII wieku

Urszula Świderska-Włodarczyk

Wyd. I, 2017, s. 240, opr. twarda

Efektywne kierowanie folwarkiem to tylko jeden z obowiązków tytułowego homo nobi-

lis. Oczekiwano, że będzie on także profesjonalnym urzędnikiem i dyplomatą, skutecznym 

działaczem politycznym, żołnierzem gotowym do walki, dworzaninem z krwi i kości, a do 

tego – troskliwym mężem i ojcem, ludzkim panem, życzliwym sąsiadem, dobrym obywatelem 

i gorliwym chrześcijaninem. Autorka rekonstruuje wzorzec osobowy szlachcica, przywołu-

jąc wskazówki i zalecenia zawarte w zwierciadłach z XVI i XVII wieku oraz innych utworach 

o charakterze moralizatorskim.

Czy idea świętej wojny była bliska polskim władcom? Czy Piastowie włączyli się w ruch kru-

cjatowy i podążyli do Ziemi Świętej? Czy święta wojna, uznawana za obowiązek każdego 

chrześcijańskiego władcy, była jednym z kierunków ich działań? Kiedy służyć miała zba-

wieniu, a kiedy stawała się doskonałym instrumentem polityki? Autor szuka odpowiedzi na 

te i inne pytania, przybliżając nam dzieje średniowiecznej Polski, mentalność ówczesnych 

władców, a także mroczną historię wypraw krzyżowych, nie tylko tych do Ziemi Świętej. 
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cena 39 zł

STARY TESTAMENT W MALARSTWIE

Bożena Fabiani

Wyd. I, 2016, s. 296, opr. miękka ze skrzydełkami

Stary Testament zawiera opowieści tętniące życiem i emocjami. Wszystko to autorka obser-

wuje na obrazach, tropiąc przy tym realia związane zarówno z epoką żydowskich patriarchów 

oraz królów, jak i z czasami artystów podejmujących tematy biblijne. Przygląda się, jak w cią-

gu wieków radzono sobie z trudnościami w wyobrażeniu człowieka i żywiołów, jak ukazywano 

potężne emocje bohaterów biblijnych. Każdy rozdział składa się z dwóch elementów – krót-

kiego streszczenia tekstu, który malarz miał za zadanie zilustrować, oraz z zestawu obrazów 

wraz z ich interpretacją, często wzbogaconą informacją o malarzu.

Nowość / Zapowiedź / Bestseller SZTUKA

cena 59 zł

ANTYK W MALARSTWIE

Bożena Fabiani

Wyd. I, 2017, s. 336, opr. miękka ze skrzydełkami

W kolejnym tomie gawęd Bożena Fabiani sięga do tradycji mitologicznej w europejskiej sztu-

ce nowożytnej. Posługując się przykładami z malarstwa (a niekiedy także rzeźby) pokazu-

je trwałość tradycji, ciągłość wątków, które trafiły do sztuki głównie w okresie renesansu 

i zadomowiły się w niej na kilka następnych wieków. Autorka opowiada także o zabytkach 

pompejańskich oraz kulturze antycznej na wyspie Capri – rozdziały im poświęcone mogą 

posłużyć czytelnikom jako krótkie przewodniki po tych miejscach. W epilogu autorka prezen-

tuje dzieła zmarłego niedawno Igora Mitoraja, zakochanego w antyku polskiego rzeźbiarza 

światowej sławy.

Albumowe, ozdobne wydanie gawęd Bożeny Fabiani poświęconych sztuce inspirowanej Bi-

blią. Przybliżając malarstwo, którego źródłem stał się Nowy Testament, autorka przyjmuje 

układ chronologiczny, zgodny z opowieścią o życiu Jezusa. Objaśniając zaś dzieła inspirowa-

ne Starym Testamentem, autorka sięga jeszcze głębiej, do korzeni sztuki religijnej. Pokazuje 

trwałość tradycji, ciągłość wątków, które przewijają się przez malarstwo i rzeźbę do początku 

XX wieku, a czasem nawet sięgają współczesności. Opisuje wybrane tematy zaczerpnięte 

z Biblii, skupiając się nie tylko na objaśnieniu tego, co przedstawiają dzieła, lecz także na 

życiu tych, którzy je tworzyli.

cena 89 zł

BIBLIA W MALARSTWIE

Bożena Fabiani

Wyd. I, 2017, s. ok. 402, opr. twarda
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IKONY NORMALIZACJI
Kultury wizualne Niemiec 1945–1949

Magdalena Saryusz-Wolska

Wyd. II, 2017, s. 512, opr. miękka

Książka opowiada o tym, jak obrazy przyczyniły się do odbudowy powojennych społeczeństw 

niemieckich. Filmy, fotografie prasowe czy znaczki pocztowe to ważne elementy przemian 

i powrotu do „normalności” w pierwszych latach po wojnie. W bogato ilustrowanej pracy 

autorka przedstawia szerokie spektrum powojennych tematów i prezentuje niemieckie me-

dia w latach 1945–1949. Książka nie tylko pokazuje, jak Niemcy „układali życie na nowo”, ale 

przede wszystkim koncentruje się na sposobach wizualizacji tego procesu. Obrazy odegrały 

bowiem istotną rolę w rozrachunku z przeszłością, oferowały też atrakcyjne wyobrażenia 

o przyszłości.

cena 49 zł

KINOWE UNIWERSUM 
SUPERBOHATERÓW
Analiza współczesnego filmu komiksowego

Tomasz Żaglewski

Wyd. I, 2017, s. 358, opr. miękka 

cena 49 zł

Autor śledzi niezwykłą intensyfikację zjawiska, jakim są współczesne ekranizacje oraz ada-

ptacje komiksów dokonywane na potrzeby kina i mediów audiowizualnych. Książka mierzy 

się także z kluczowymi kategoriami medioznawczo-popkulturowymi, takimi jak uniwersum, 

hybrydyzacja czy transmedialność. Publikacja prezentuje ewolucyjny model wyłaniania się 

określonych tendencji i rozwiązań formalno-tematycznych w obrębie filmu komiksowego 

i wiąże je z bardziej ogólnymi zmianami dotyczącymi współczesnej kultury popularnej i ryn-

ków audiowizualnych.

Bogate opracowanie poświęcone kulturze, historii, działalności Kościoła oraz procesów na-

rodotwórczych w kolonialnym Nowym Świecie. Przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące 

hiszpańskiej i portugalskiej ekspansji, kolonizacji ludów i poszczególnych regionów Ameryki. 

Podboje te do tej pory budzą podziw, a jednocześnie są źródłem licznych kontrowersji. Autor, 

pamiętając o osiągnięciach kultur prekolumbijskich, objaśnia różnorodne aspekty związane 

z kształtowaniem się skomplikowanej rzeczywistości, w której obok lub na bazie azteckich 

świątyń powstawały katolickie katedry i domy wzorowane na budynkach Madrytu czy Lizbony.

cena 69 zł

ŚWIAT KOLONIALNEJ AMERYKI 
ŁACIŃSKIEJ

Mirosław Olszycki

Wyd. I, 2017, s. ok. 472, opr. miękka

SZTUKA
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Świat sztuki jest pełen zagadek. Susie Hodge – historyk sztuki, artystka i wykładowczyni 

– odkrywa przed nami jego tajemnice. Językiem dzieci opowiada o artystach i ich dziełach, 

od malowideł zdobiących egipskie grobowce po współczesny design. Dzięki kreatywnemu 

podejściu potrafi zaangażować małego czytelnika i sprowokować go, a zarazem ośmielić do 

stawiania pytań i samodzielnego rozumienia obrazów, rzeźb, instalacji czy abstrakcyjnych 

wzorów sztuki aborygeńskiej.

cena 39 zł

Hirameki (z japońskiego – inspiracja) to coś więcej niż kolorowanka. To prawdziwa edytorska 

perełka przeznaczona dla tych, którzy kochają sztukę rysowania i mają odwagę, żeby samo-

dzielnie eksperymentować z ołówkiem, piórkiem czy kredką. Przygotowana przez artystów 

książka zawiera zbiór plam we wszystkich wzorach i kolorach: od soczyście barwnych rybich 

ławic, przez krainę tęczowych ptaków , po szafranowe kleksy na śniegu. Autorzy podpo-

wiadają, jak obudzić w sobie uważnego obserwatora, który w niepozornej plamie zobaczy 

zaczątek małego dzieła. Hirameki to wspaniała inspiracja dla dużych i małych, którzy chcą 

słuchać, co ma im do powiedzenia ich własna wyobraźnia.

cena 39 zł

HIRAMEKI

Peng + Hu 

Wyd. I, 2016, s. 192, opr. miękka

DLACZEGO SZTUKA PEŁNA JEST 
GOLASÓW?

Susie Hodge

Wyd. I, 2017, s. 96, opr. twarda

Nowość / BestsellerSZTUKA
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Autor prowadzi czytelnika przez proces projektowania, tworzenia i wygłaszania prezenta-

cji – od pierwszych szkiców ołówkiem na kartce, przez wybór struktury opowiadania, aż do 

ćwiczeń ułatwiających efektywną pracę z głosem i ciałem na scenie. Pokazuje na przykła-

dach, jak z przeładowanych informacjami, nieczytelnych slajdów zrobić świetne ilustracje 

do konferencyjnego wystąpienia. Podaje praktyczne wskazówki, kiedy i jak używać rekwizy-

tów. Książka zawiera także konferencyjny savoir-vivre w pigułce. Ponadto czytelnik znajdzie 

w niej rozdział poświęcony przygotowywaniu plakatów konferencyjnych.

cena 49 zł

PREZENTACJE NAUKOWE
Praktyczny poradnik dla studentów,  

doktorantów i nie tylko

Piotr Wasylczyk

Wyd. I, 2017, s. 196, opr. miękka

KONTEKSTY STYLISTYKI
Prezentacje naukowe

Elżbieta Sękowska

Wyd. I, 2017, s. ok. 200, opr. miękka

cena 39 zł

Stylistyka jako dyscyplina językoznawcza obfituje w wiele ujęć teoretycznych i metodologicz-

nych. Znajduje zastosowanie w tekstologii, genologii, pragmalingwistyce, badaniu komunika-

cji i dyskursu. Książka Elżbiety Sękowskiej jest poświęcona stylom współczesnej polszczyzny. 

Autorka wykorzystuje narzędzia stylistyki w praktyczny sposób, analizując różne gatunki 

wypowiedzi, takie jak: mowy noblowskie, orędzia prezydenckie, recenzje literackie i filmowe, 

eseje o sztuce czy opis języka pisarzy. 

Nowości / Zapowiedzi  2017

Książka stanowi próbę omówienia fenomenu powieści publikowanej w prasie w ostatnich 

dekadach XIX wieku. Przemysław Pietrzak śledzi związki zachodzące między literacką prozą 

a mechanizmami rządzącymi strukturą czasopisma jako osobnego nośnika. Gazetową stronę 

traktuje jako coś więcej niż neutralne miejsce drukowania kolejnych „odcinków” – staje się 

ona przestrzenią spotkania odmiennych form organizacji dyskursu. Monografia ukazuje rów-

nież fenomen prasy – jedynego wówczas medium publicystycznego. Spośród wielu bohaterów 

tej wędrówki wyróżnia się pisarz i dziennikarz w jednej osobie – Bolesław Prus. 

cena 59 zł

POWIEŚĆ W ŚWIECIE PRASY
Bolesław Prus i inni

Przemysław Pietrzak

Wyd. I, 2017, s. 456, opr. miękka

FILOLOGIA POLSKA

Książka stanowi monografię przekładu traktatu Erazma z Rotterdamu Lingua – jednego 

z ważniejszych zabytków wczesnej prozy polskojęzycznej i polskiej kultury literackiej. Propo-

nowane przez autorkę spojrzenie na staropolską prozę jest metodologicznie świeże i wska-

zuje na głębokie rozumienie meandrów kultury wczesnonowożytnej. Drobiazgowa analiza 

tekstu stanowi punkt wyjścia do rozważań na temat zagadnień takich jak przekład, pogra-

nicze popularności i uczoności, dawna kultura oralna i atrybucja autorska. Książka zawiera 

odważne uogólnienia istotne także dla badaczy kultury renesansu. 

LINGUA ERAZMA Z ROTTERDAMU 
W STAROPOLSKIM PRZEKŁADZIE.
Warsztat pracy tłumacza w XVI wieku

Maria Piasecka

Wyd. I, 2017, s. ok. 372, opr. miękka

cena 49 zł



64 65

cena 49 zł

CO ROBI JĘZYK ZA ZĘBAMI?
Poprawna polszczyzna dla najmłodszych

Agata Hącia

Wyd. I, 2017, s. 336, opr. twarda

Książka w atrakcyjny sposób wprowadza najmłodszego czytelnika w świat poprawnej pol-

szczyzny. Z pozoru nieciekawy. A jednak! Kolejne rozdziały poświęcone m. in. ćwiczeniom lo-

gopedycznym, frazeologizmom, etykiecie językowej w formie scenek dialogowych objaśniają 

zawiłości języka polskiego. Książka doskonale nadaje się do wspólnego czytania z rodzicami. 

Lekturę dodatkowo umilą przepiękne ilustracje Macieja Szymanowicza. 

Jak narodziła się tradycja kolędowania? Kto pierwszy całował się pod jemiołą? Jak królew-

ska rodzina wylansowała modę na świąteczną choinkę? W książce czytelnicy znajdą odpo-

wiedzi na te i wiele innych pytań. Autor pomaga w objaśnieniu uczniom i studentom angiel-

skich i amerykańskich tradycji bożonarodzeniowych, które znają z filmów, reklam i piosenek. 

Elementy trudniejsze słownikowo lub gramatycznie opatrzone są objaśnieniami, a nazwom 

własnym towarzyszy transkrypcja fonetyczna.

cena 39 zł

CHRISTMAS TEACHER RESOURCES

Leszek Berezowski

Wyd. I, 2017, s. ok. 288, opr. miękka 

Książka stanowi doskonałe kompendium dla tłumaczy, zwłaszcza początkujących. Przed-

stawia najważniejsze problemy tłumaczeniowe, w tym językowe, a szczególnie zagadnienia 

poprawnościowe występujące przy przekładzie na język polski. Książka dotyczy przekładu 

tekstów użytkowych i specjalistycznych z różnych dziedzin: technicznych, naukowych, re-

ligijnych, prasowych itd. Zawiera przegląd technik możliwych do zastosowania na każdym 

etapie pracy nad tekstem, wskazówki pomocne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, 

jak również porady edytorskie. 

cena 49 zł

TŁUMACZENIE PISEMNE NA JĘZYK 
POLSKI

Zofia Kozłowska, Anna Szczęsna

Wyd. I, 2017, s. ok. 320, opr. miękka

Zapowiedzi / BestselleryFILOLOGIA POLSKA / FILOLOGIE OBCE

FAKTURA ORYGINAŁU I PRZEKŁADU
O przekładzie tekstów literackich

Joanna Kubaszczyk

Wyd. I, 2016, s. 274, opr. miękka

Książka podejmuje kwestie związane z przekładem formy graficznej i warstwy brzmieniowej 

tekstów literackich. Ukazuje strategie rozwiązywania problemów przekładowych, omawia 

liczne zabiegi literackie wpływające na ukształtowanie brzmieniowe tekstu, a także zjawiska 

z poziomu grafii i grafostylistyki. Wśród omawianych utworów znajdują się teksty autorów, 

takich jak: Jan Brzechwa, Witold Gombrowicz, Jerzy Pilch, Wisława Szymborska, Olga Tokar-

czuk, Elfriede Jelinek, Thomas Mann czy Patrick Süßkind. Publikacja dla wszystkich, których 

ciekawi warsztat tłumacza i poetyka przekładu. 

cena 49 zł
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cena 69 zł

DYDAKTYKA SPECJALNA
Od systematyki do projektowania  

dydaktyk specjalistycznych

Joanna Głodkowska

Wyd. I, 2017, s. 416, opr. miękka

Oddajemy do rąk Czytelników podręczniki akademickie z zakresu dydaktyki specjalnej. Po-

szczególne rozdziały publikacji Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji Autorka 

ukierunkowała na dookreślanie znaczeń (definicje, klasyfikacje) oraz budowanie systematyki 

dydaktyki specjalnej i opracowanie założeń do projektowania dydaktyk specjalistycznych. 

Daje to podstawy wyjaśniania rzeczywistości edukacyjnej także przez rozważanie inspi-

rujących badawczo obszarów dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej kanonów, 

formułowanie prawidłowości dydaktycznych oraz rozpoznawanie swoistości dydaktyki 

specjalnej. Przyjęte w tej publikacji definicje i systematyka dydaktyki specjalnej stały się 

pewnego rodzaju wykładnią dla analiz i przeglądu dydaktyk specjalistycznych, które zosta-

ły zaprezentowane w publikacji pt. Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania 

dydaktyk specjalistycznych

cena 59 zł

DYDAKTYKA SPECJALNA
Od wzorca do interpretacji

Joanna Głodkowska

Wyd. I, 2017, s. 296, opr. miękka
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cena 44 zł

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Agnieszka Olechowska

Wyd. I, 2016, s. 328, opr. miękka

Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz 

studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej 

teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując 

się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. Nakreśliła nowe 

kierunki rozwoju systemu edukacji – uniwersalne projektowanie w edukacji oraz zarządza-

nie różnorodnością w szkole. Szczegółowo przedstawiła przyczyny, objawy oraz możliwości 

dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci doświadczających 

niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej, uszkodzeń słuchu i wzroku, niedostoso-

wania społecznego, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, 

chorób przewlekłych (epilepsji, cukrzycy, astmy, mukowiscydozy i innych), sytuacji kryzyso-

wych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, trudności 

adaptacyjnych, autyzmu.

PEDAGOGIKA Nowości

cena 39 zł

DIAGNOZOWANIE KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH DZIECI W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM 
SZKOLNYM

Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk

Wyd. I, 2017, s. 226, opr. miękka

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej muszą zmierzyć się z zadaniem zbudo-

wania poczucia kompetencji. Wyraża się ono między innymi przekonaniem o własnej zdolno-

ści do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie przed nimi zostają postawione. Dla kształtowania 

się poczucia kompetencji ważne jest nie tylko powodzenie w nauce, lecz także dobre relacje 

z rówieśnikami. Relacje te w znacznym stopniu zależą od poziomu kompetencji społecznych 

rozwijanych intensywnie już w przedszkolu. Jedną z nich jest umiejętność współpracy wyma-

gająca efektywnego komunikowania się, udzielania i przyjmowania pomocy, empatycznego 

reagowania na emocje innych osób, orientacji na działanie oraz konstruktywnego rozwią-

zywania konfliktów.

Książka Marii Deptuły i Agnieszki Misiuk dostarcza rzetelnej wiedzy na temat kompetencji 

społecznych i ich znaczenia dla funkcjonowania dziecka w otoczeniu społecznym. Omówiono 

w niej narzędzia ułatwiające nauczycielom diagnozę kompetencji społecznych dzieci w wieku 

przedszkolnym i młodszym szkolnym. Przedstawiono także propozycję sposobów pozna-

wania umiejętności współpracy dzieci w młodszym wieku szkolnym z perspektywy dziecka, 

rówieśników i nauczyciela. Diagnoza kompetencji społecznych dzieci może być punktem 

wyjścia w planowaniu pracy wychowawczej lub sposobem sprawdzenia efektów działań już 

podjętych. 
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cena 99 zł

EDUKACJA ZDROWOTNA
Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka

Redakcja naukowa: Barbara Woynarowska

Wyd. I, 2017, s. 516, opr. miękka ze skrzydełkami

Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka to kompendium wiedzy 

dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne 

i społeczności, w której żyją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne pod-

stawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób 

prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – 

praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci 

i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia 

związane z edukacją w zakresie dbałości o ciało, zdrowia psychicznego, żywienia, aktywności 

fizycznej, bezpieczeństwa, zdrowia seksualnego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym 

oraz bycia aktywnym pacjentem. Osobne rozdziały poświęcono edukacji zdrowotnej dzieci 

i młodzieży z chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

PEDAGOGIKA Nowości / Bestsellery

cena 44 zł

WYBIERZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ DLA 
SWOJEGO DZIECKA

Redakcja naukowa: Stefan M. Kwiatkowski

Wyd. I, 2016, s. 328, opr. miękka

Dzień, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, jest wyzwaniem i dla świe-

żo upieczonego ucznia, i dla rodziców. Aby dobrze wybrać z bogatej oferty dostępnych opcji 

edukacyjnych (szkoły publiczne, prywatne, nauczanie domowe), warto być dobrze poinfor-

mowanym. Zespół specjalistów w zakresie edukacji przygotował przewodnik dla rodziców, 

który pomoże zorientować się w tym, czego mogą oczekiwać od szkoły, czego szkoła może 

wymagać od nich, co powinno już umieć dziecko u progu szkoły oraz jak pomóc dziecku ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

cena 34,90 zł

NIEDOJRZAŁOŚĆ NEUROMOTORYCZNA 
DZIECI I DOROSŁYCH

Goddard-Blythe

Wyd. I, 2015, s. 152, opr. miękka

W pierwszych miesiącach życia u dziecka występują tzw. odruchy pierwotne. Odruchy te z 

czasem zostają zastąpione przez reakcje posturalne. Jeśli odruchy nie zostaną wyhamowa-

ne, mówimy o niedojrzałości neuromotorycznej. Książka Sally Goddard Blythe zawiera serię 

testów pozwalających zdiagnozować niedojrzałość neuromotoryczną nie tylko u dzieci, ale 

także u osób dorosłych. Przeznaczona jest dla psychologów, fizjoterapeutów i nauczycieli.
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cena 59 zł

POSTĘPOWANIE CYWILNE.  
ZARYS WYKŁADU

red. naukowa Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Wyd. I, 2018, s. 260, opr. miękka

cena 69 zł

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. 
KOMENTARZ DLA STUDIUJĄCYCH

Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło

Wyd. I, 2018, s. 380, opr. miękka

ZapowiedziPRAWO

cena 69 zł

PRAWO KARNE MIĘDZYNARODOWE
Zarys systemu

Lech Gardocki, Teresa Gardocka, Łukasz Majewski

Wyd. I, 2017, s. 200, opr. miękka

Nowe wydanie klasycznego podręcznika prof. Lecha Gardockiego. Wyspecjalizowany zespół 

autorski porządkuje i aktualizuje zagadnienia dotyczące międzynarodowego prawa karne-

go. Pozycja obowiązkowa dla studentów, aplikantów i doktorantów zajmujących się prawem 

karnym.

cena 79 zł

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE. 
PRAWO INSTYTUCJONALNE

Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski

Wyd. I, 2017, s. 430, opr. miękka

Interdyscyplinarne i kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem 

organizacji międzynarodowych. Autorzy uwzględniają w książce najnowszy stan wiedzy oraz 

aktualną sytuację pozarządowych i międzyrządowych instytucji. Podręcznik dla osób zaj-

mujących się prawem, stosunkami międzynarodowymi, naukami politycznymi czy ekonomią.
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JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI LUDŹMI

Gill Hasson

Wyd. I, 2017, s. 176, opr. miękka

cena 34 zł

Wśród trudnych ludzi znajdziemy osoby jawnie agresywne i wrogie, agresywne w sposób po-

średni oraz osoby bierne sprawiające wrażenie bezwolnych i ulegających wszelkim wpływom. 

To samo zachowanie w jednej sytuacji możemy odebrać jako neutralne, w innej – jako budzące 

złość i frustrację. Gill Hasson prowadzi nas przez galerię trudnych postaci, pokazując, z cze-

go wynikają zachowania, których nie możemy znieść, i jak możemy wybrnąć z problemowych 

sytuacji, szanując przy tym własne i cudze granice. Autorka nie używa języka ocen i podzia-

łów, ale zachęca do empatii, słuchania i zrozumienia drugiej strony. Pokazuje, że choć nasz 

wpływ na zachowania innych osób jest ograniczony, możemy umiejętnie pokierować własnym 

postępowaniem i nie dopuścić do tego, by relacje z trudnymi ludźmi zatruwały nam życie.

Istnieją dźwięki, zapachy i zachowania innych ludzi, które budzą w nas ogromną irytację. 

Jedyną rzeczą, której wówczas chcemy, jest natychmiastowe przerwanie drażniącej sytu-

acji. Jak to się dzieje, że nie możemy znieść drobiazgów? Dlaczego sprawy, które nie mają 

w gruncie rzeczy większego znaczenia, drażnią nas i denerwują? Joe Palca i Flora Lichtman 

sięgnęli do badań i teorii by wyjaśnić, dlaczego na niektóre bodźce reagujemy silną awersją. 

cena 39 zł

CO NAS DRAŻNI, CO NAS WKURZA

Flora Lichtman, Joe Palca

Wyd. I, 2017, s. 252, opr. miękka ze skrzydełkami

PSYCHOLOGIA

cena 49 zł

CZŁOWIEK I PIES
O głaskaniu, stresie i oksytocynie

Christoph Jung, Daniela Pörtl

Wyd. I, 2017, s. 256, opr. miękka

Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, podsłuchują 

nasze rozmowy przy kawie i znikają błyskawicznie, gdy wspomni się o czymś nieprzyjemnym, 

jak na przykład wizyta u weterynarza? Czy relacja człowieka i psa jest naprawdę czymś wy-

jątkowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyolbrzymioną przez ludzi, w gruncie 

rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi 

zwierzętami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczęśliwy” ze 

swojego życia w rodzinie składającej się jedynie tylko z ludzi i czego potrzebuje, żeby być 

„szczęśliwym”? A czego potrzebują jego pan i pani, żeby być równie „szczęśliwymi”? 

Christoph Jung i Daniela Pörtl poszukują odpowiedzi na te pytania i opowiadają o kulisach 

szczególnego partnerstwa między człowiekiem i psem. Objaśniają, dlaczego kochamy psy 

i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o lu-

dziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspominając o psach.

cena 49 zł

POMYŚL, ZANIM POMYŚLISZ

Robert DiYanni

Wyd. I, 2016, s. 268, opr. miękka ze skrzydełkami

Książka otrzymała wyróżnienie w konkursie Książka dla Trenera 2016, organizowanym przez 

Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu.
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Autorzy książki koncentrują się na ukazaniu najważniejszych mechanizmów uczenia się i na-

uczania (takich jak stosowanie analogii, uczenie się w grupie, stawianie pytań, wizualizacja, 

konsolidacja śladów pamięciowych we śnie, nagradzanie, uczenie się przez obserwację) oraz 

możliwościach ich wykorzystania w praktyce. Wskazują, na czym dany mechanizm polega, 

jak i dlaczego działa, jak można go wykorzystać w nauczaniu/uczeniu się oraz jakie zagro-

żenia mogą się pojawić w związku z jego zastosowaniem. Podają przykłady dobrych i złych 

zastosowań.

cena 59 zł

JAK SIĘ UCZYMY?
26 naukowo potwierdzonych mechanizmów

Daniel L. Schwartz, Jessica M. Tsang, Kristen P. Blair

Wyd. I, 2017, s. 384, opr. miękka

Czy rzeczywiście wykorzystujemy tylko 10% możliwości naszego mózgu? Czy mózg naprawdę 

działa jak komputer? Czy to prawda, że im większy mózg, tym mądrzejszy jego właściciel? 

Czy korzystanie z Google nas ogłupia?

Christian Jarrett, korzystając z aktualnej wiedzy naukowej na temat mózgu, rozprawia się 

tymi i wieloma innymi obiegowymi opiniami. Robi to w sposób zabawny i przystępny – 10% 

Twojego mózgu będzie zachwycone!

cena 69 zł

MÓZG
41 największych mitów

Christian Jarrett

Wyd. I, 2017, s. 400, opr. miękka 

PSYCHOLOGIA

cena 54 zł

cena 34 zł

cena 49 zł

SIŁA DUETÓW

Joshua Wolf Shenk

Wyd. I, 2016, s. 400, 

opr. miękka ze skrzydełkami

SPRZEDAŻ BEZ SPRZEDAWANIA
Poznawcza psychologia sprzedaży

Paweł Fortuna

Wyd. I, 2017, s. 168, opr. miękka ze skrzydełkami

CISZA

Małgorzata Wojcik, Rafał Żak 

Wyd. I, 2017, s. 244, opr. twarda
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cena 49 zł

cena 69 zł

PRZEWODNIK PO MYŚLI C.G. JUNGA

Redakcja naukowa: Machoń Henryk

Wyd. I, 2017, s. 336, opr. miękka ze skrzydełkami

ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA

Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz,  

Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Zuzanna Toeplitz

Wyd. II, 2017, s. 464, opr. miękka

PSYCHOLOGIA

Oddajemy w Państwa ręce nowe wydanie podręcznika Etyka zawodu psychologa. Czytelnik 

znajdzie w nim informacje dotyczące etycznych aspektów działalności psychologa jako ba-

dacza i nauczyciela akademickiego, jako diagnosty oraz specjalisty udzielającego pomocy. 

Nowe wydanie podręcznika zostało zaktualizowane oraz wzbogacone o nową część – analizy 

przypadków ilustrujące zasady pracy oraz dylematy etyczne w zawodzie psychologa.

cena 59 zł

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska

Wyd. I, 2017, s. 296, opr. miękka

cena 99 zł

SEKSUALNOŚĆ I PROBLEMY 
SEKSUALNE Z PERSPEKTYWY 
PSYCHODYNAMICZNEJ

Redakcja naukowa: Izabella Turbaczewska-Brakoniecka, Li-

dia Cierpiałkowska, Jarosław Groth

Wyd. I, 2017, s. 600, opr. twarda

Publikacja „Uzależnienia behawioralne” jest pierwszą pozycją nowej serii wydawniczej do-

tyczącej uzależnień, pod redakcją naukową prof. Lidii Cierpiałkowskiej.

Czytelnik znajdzie w tej książce informacje dotyczące teoretycznych modeli uzależnień be-

hawioralnych, mechanizmu ich powstawania oraz poszczególnych kategorii uzależnień: od 

gier komputerowych, uzależnień związanych z obrazem ciała, od zachowań ryzykownych, 

zakupoholizmu, patologicznego hazardu, uzależnienia od seksu i pornografii, od jedzenia 

oraz od pracy. Ostatnia część publikacji dotyczy profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz 

współczesnych trendów w terapii.
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cena 39 zł

EKSPERYMENT TERENOWY 
W PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Tomasz Grzyb

Wyd. I, 2017, s. 160, opr. miękka

PSYCHOLOGIA Nowości / Zapowiedzi / Bestsellery

cena 49 zł

PSYCHOLOGIA
Kluczowe koncepcje (tom 1-5) 

Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann

Wyd. II, 2017, s. 256, opr. twarda

Cena jednego tomu 49 zł

Nowe wydanie pięciotomowego podręcznika, który pozwala wszystkim zainteresowanym 

funkcjonowaniem ludzkiej psychiki zorientować się w głównych teoriach, pojęciach oraz 

metodach stosowanych w różnych gałęziach psychologii. Autorzy, pod wodzą słynnego Phi-

lipa Zimbardo, w kolejnych, bogato ilustrowanych tomach, przystępnym językiem wyjaśniają 

zagadnienia psychologiczne. Opisują eksperymenty, odwołują się do przykładów, prowadzą 

z czytelnikiem prawdziwy dialog, a nawet rodzaj zabawy, odnosząc się do jego bezpośred-

niego doświadczenia.

cena 39 zł

PSYCHOLOGICZNY MODEL 
DOBROSTANU W PRACY
Wartość i sens pracy

Agnieszka Czerw

Wyd. I, 2017, s. 196, opr. miękka

cena 39 zł

MOTYWACJA DO ZMIANY ZACHOWAŃ 
RYZYKOWNYCH W CHOROBIE

Jolanta Życińska

Wyd. I, 2017, s. 244, opr. miękka

cena 49 zł

GDZIE CI MĘŻCZYŹNI?

Philip Zimbardo, Nikita Coulombe 

Wyd. I, 2015, s. 378, opr. miękka ze skrzydełkami

Czy mianem „słabej płci” na pewno powinniśmy określać dziś kobiety? System edukacji pro-

muje uczennice, kryzys rodziny i psychiczna nieobecność ojców pozbawia chłopców ważnego 

wzorca. Wirtualna rzeczywistość jest dla młodych mężczyzn substytutem relacji, pornogra-

fia nieudolnie zastępuje edukację seksualną. Czy kobiety, coraz śmielej realizujące swoje cele 

i osiągające sukcesy w wielu sferach życia, znajdują w dzisiejszych mężczyznach godnych sie-

bie partnerów? Czy matki, ojcowie, partnerki, nauczyciele, i wreszcie sami mężczyźni, mogą 

przeciwdziałać upadkowi męskości?



88 89

cena 139 zł

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Redakcja naukowa: Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk

Wyd. I, 2016, s. 856, opr. twarda

Podręcznik akademicki Psychologia kliniczna jest kontynuacją poprzednich opracowań 

redagowanych przez Andrzeja Lewickiego oraz Helenę Sęk – czterokrotnie publikowanych 

w Wydawnictwie Naukowym PWN. Zawarte w nim teksty zostały przygotowane przez Au-

torki i Autorów reprezentujących wiodące ośrodki naukowe w Polsce, należących do trzech 

pokoleń psychologów klinicznych. W kolejnych częściach podręcznika Czytelnik znajdzie in-

formacje na temat:

- Teoretycznych podstaw psychologii klinicznej

- Podstawowych kierunków i podejść w psychologii klinicznej: orientacji psychoanalitycznej, 

behawioralno-poznawczej, egzystencjalno-humanistycznej i koncepcjach systemowych

- Diagnozy psychologicznej – modeli, metod diagnostycznych oraz czynników warunkujących 

jakość diagnozy

- Psychologii zaburzeń psychicznych opisanych w aktualnie obwiązujących systemach kla-

syfikacyjnych (ICD-10 i DSM-5)

- Subdyscyplin psychologii klinicznej (psychologia kliniczna dziecka, neuropsychologia kli-

niczna, kliniczna psychologia zdrowia, psychologia niepełnosprawności i rehabilitacji, psy-

chogerontologia oraz psychologia sądowa)

- Form pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (psychoterapia, 

poradnictwo psychologiczne, promocja zdrowia, prewencja zaburzeń, pomoc psychologiczna 

w sytuacjach kryzysu i inne)

Podręcznik otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

dla najlepszej książki akademickiej 2017 roku. 

PSYCHOLOGIA Zapowiedzi / Bestsellery

cena 35 zł

ZAWÓD PSYCHOLOG 
Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek

Wyd. I, 2016, s. 356, opr. miękka

Książka Doroty Bednarek porządkuje wiedzę dotyczącą kontekstu prawnego wykonywania 

zawodu psychologa, obowiązujących zasad i standardów etycznych oraz sposobów ich re-

alizacji. Autorka poruszyła zagadnienia etyczne specyficznie związane z najważniejszymi 

obszarami zastosowań psychologii: w diagnozie i interwencji psychologicznej. Szczegółowo 

omówiła etyczne kwestie i zasady dotyczące takich specyficznych sytuacji, jak świadczenie 

usług na zlecenie strony trzeciej, na odległość, wobec nieletnich, problem przeciwdziałania 

dyskryminacji, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników oraz wielu innych. 

Psychologowie praktycy oraz studenci psychologii znajdą w tej książce zarówno możliwość 

pogłębionego zrozumienia etycznego wymiaru pracy psychologa, jak i wyczerpujący zbiór 

zasad do zastosowania w codziennej pracy.

cena 49 zł

KOBIETY, MĘŻCZYŹNI I BLISKIE ZWIĄZKI

Redakcja naukowa: Eugenia Mandal 

Wyd. I, 2017, s. 296, opr. miękka
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cena 199 złcena 89 zł

ENCYKLOPEDIA POPULARNA PWN

Wyd. XXXIX, 2017, s. 1160, opr. twarda

KSIĘGA CYTATÓW
Najpopularniejsze motywy literackie 

A. Hącia, E. Wolańska, A. Wolański

Wyd. I, 2017, s. 400, opr. miękka 

To zbiór około 1500 najważniejszych cytatów z utworów prozatorskich, poetyckich i dra-

matycznych, powstałych od starożytności do czasów współczesnych oraz 250 sentencji 

łacińskich wraz z tłumaczeniem. 

Stanowi nieocenioną pomoc między innymi dla uczniów powtarzających materiał z języka 

polskiego, piszących przekrojowe wypracowania, rozprawki i eseje, a także przygotowujących 

prezentację własnego tematu na tzw. maturę wewnętrzną.

Najbardziej znana jednotomowa encyklopedia w Polsce. Ukazuje się od 1980 roku, a w pol-

skich domach znajduje się już około 3 mln egzemplarzy poprzednich wydań. Zawiera ponad 

80 tysięcy haseł ze wszystkich dziedzin wiedzy – w tym ponad 20 tysięcy biogramów, aktu-

alne dane statystyczne i podział geopolityczny świata, mapy i tabele, a także około 3500 

ilustracji.

cena 39 zł

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY PWN 
Z WYMOWĄ 

oprac. Lidia Drabik

Wyd. II, 2016, s. 1063, opr. miękka

cena 29 zł

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY PWN

oprac. Lidia Drabik, Aleksandra Kubiak-Sokół, Elżbieta Sobol

Wyd. II, 2017, s. 464, opr. miękka

Słownik ortograficzny PWN zawiera m.in. 50 000 haseł, wśród nich bogaty wybór nazw wła-

snych, skrótów i skrótowców, formy odmiany wyrazów, zasady pisowni i interpunkcji w opra-

cowaniu prof. Edwarda Polańskiego. Stanowi dużą pomoc w codziennej pracy i w utrwalaniu 

zasad polskiej ortografii i interpunkcji. Polecany jest przede wszystkim uczniom starszych 

klas szkół podstawowych oraz licealistom.
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cena 49 zł

cena 49 zł

cena 54 zł

ŚLONSKO GODKO
Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli

Joanna Furgalińska

Wyd. I, 2010, s. 200, opr. twarda

ŚLÓNSKO KUCHNIA 
dla Hanysów i Goroli

Joanna Furgalińska

Wyd. I, 2015, s. 136, opr. twarda

POLSKA KUCHNIA
Rozsmakuj się w tradycji

Joanna Furgalińska

Wyd. I, 2016, s. 144, opr. twarda

cena 89 zł

WIELKI SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY

Edward Polański

Wyd. IV, 2016, s. 1340, opr. twarda

cena 199 zł

WIELKI MULTIMEDIALNY SŁOWNIK 
NIEMIECKO-POLSKI POLSKO-
NIEMIECKI PWN NA PENDRIVIE

Wyd. II, 2016, opr. plastikowa

cena 99 zł

SŁOWNIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
PWN-OXFORD NA PENRDIVIE
Nauka i zabawa: English BOX

Wyd. I, 2016, opr. plastikowa

BestselleryREFERENCYJNE

cena 89 zł

WIELKI SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY

Edward Polański

Wyd. IV, 2016, s. 1340, opr. twarda
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41 największych mitów o mózgu

Absurdy i kurioza przedwojennej polski

Amerykańska ruletka

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje 

w zarządzaniu

Antyk w malarstwie

Bezpieczeństwo tom 1. Ogólne problemy badawcze

Bezpieczeństwo tom 2. Bezpieczeństwo jednostki

Bezpieczeństwo tom 3. Bezpieczeństwo społeczeństwa

Bezpieczeństwo tom 4. Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego

Bezpieczeństwo tom 5. Programy promocji

Biblia w malarstwie

Błąd Darwina

Bohaterowie z dołów śmierci

Broń matematycznej zagłady

Chazarowie. Polityka, kultura, religia. VII-XI wiek

Christmas teacher resources

Cisza

Co nam zostało z tamtych lat. Dziedzictwo PRL

Co nas drażni, co nas wkurza

Co robi język za zębami?. Poprawna polszczyzna  

dla najmłodszych

Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów

Cyfryzacja życia w erze Big Data. Człowiek-Biznes-Państwo

Czas post-prawdy. Nieszczerość i oszustwa  

w codziennym życiu

Człowiek i pies. O głaskaniu, stresie i oksytocynie

Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku 

przedszkolnym i młodszym szkolnym

Dlaczego sztuka pełna jest golasów?

Droga do RIO. Historie polskich emigrantów

Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania  

dydaktyk specjalistycznych

Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji

E-COMMERCE. Strategia, zarządzanie, finanse

Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne,  

metodyka, praktyka
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Eksperyment terenowy w psychologii społecznej

E-MARKETING

Encyklopedia popularna PWN

Etyka zawodu psychologa

Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów  

literackich

Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje

Finanse publiczne. Współczesne ujęcie

Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych

Gdzie ci mężczyźni?

Gotowi na zabawę w biznes? Startup!

Grażdanin n.n. życie codzienne w zsrr

Heidegger i mit spisku żydowskiego

Hirameki

Historia Meksyku

Historia Polski 1914-2015

Homo Nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej  

XVI I XVII wieku

Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945–1949

Inne i wspólne Trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii

Inny kurs. Panorama współczesnej filozofii

Jak się uczymy? 26 naukowo potwierdzonych strategii

Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi

Jak w kabarecie. Obrazki z życia PRL

Jedyny i jego własność.

Kinowe uniwersum superbohaterów. Analiza współczesnego 

filmu komiksowego

Kłopoty intelektu

Kobiety, mężczyźni i bliskie związki

Kodeks postępowania karnego. Komentarz dla studiujących

Konteksty stylistyki

Księga cytatów. Najpopularniejsze motywy literackie

Lingua Erazma z Rotterdamu w staropolskim przekładzie. 

Warsztat pracy tłumacza w XVI wieku

Logistyka usług
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Marketing. Podręcznik akademicki

Marketing Intelligence. Jak wykorzystać potęgę algorytmów 

i sztucznej inteligencji

Marksizm. Nadzieje i rozczarowania

Mądrzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywności

Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie

Największa zagadka Polskiego Państwa Podziemnego.  

Stanisław Gustaw Jaster – człowiek, który zniknął

Narratologia. Umiejętność opowiadania historii tkwi w Tobie 

od zawsze. Opanuj ją i rozwiń

Nauka logiki tom I

Nauka logiki tom II

Naukowcy spod czerwonej gwiazdy

Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała

Niewolnicy i panowie Sześć i pół eseju z antropologii  

i filozofii społecznej świata nowoczesnego

Nieznane polsko-żydowskie dziedzictwo. Antony Polonsky 

w rozmowie z Anną Jarmusiewicz

Nowa kwestia miejska

Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały 

i subświaty

O filozofię bać się nie musimy

Obcy u naszych drzwi
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