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Dowiedz się, do czego zwierzętom  
przydają się ich własne odchody.
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Co możesz zrobić, by łatwiej 
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Have you heard of a king 

who was also a ballet 

dancer? He was King 

Louis XIV of France. He 

danced in many ballets 

and was called the Sun 

King – after his  

performance in a sun  

costume. In 1661 he  

founded the first ballet 

school in Europe – the 

Académie Royale de Danse. 

READ IT to believe it!

THE DANCING KING

Świat wokół nas
JAK DOBRZE GO ZNASZ?

ZD
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To rozrywka, rytuał  
czy rodzaj terapii?  
Sport czy sztuka?  
A może sposób wyrażania 
emocji? Historia  
pokazuje, że taniec  
może być tym wszystkim 
jednocześnie. Katarzyna Gliwińska    

POLSKIE TAŃCE NARODOWE
Jest ich pięć: krakowiak, kujawiak, polonez, oberek i mazur.  
Polonez, taniec dworski, do dziś jest głównym punktem programu 
wielu uroczystości, także szkolnych – ma dostojny, uroczysty 
charakter. W zależności od regionu kraju, polonez miewał różne 
nazwy: taniec polski, chodzony, pieszy, łażony, wolny, gęsi.

Zata ńczymy?
KASTANIETY,  
GITARA I ŚPIEW
W indyjskich tańcach religijnych 
swoje korzenie ma także… 
flamenco – tradycyjny taniec 
andaluzyjskich Romów. 
Flamenco to niezwykłe 
widowisko: połączenie 
tańca ze śpiewaną 
mocnym głosem 
historią, okrzyka-
mi, stukaniem 
obcasów i kas-
tanietów oraz 
akompaniamen-
tem gitary. Ten 
taniec aż kipi 
od emocji!

NA CZUBECZKACH 
Początkowo w balecie tańczyli tylko mężczyźni.  
Kobietom długie ciężkie suknie utrudniały wykony-
wanie skomplikowanych ruchów. Dopiero w 1726 roku 
Marie Camargo, francuska tancerka, zastąpiła buty 
na obcasie takimi na płaskiej podeszwie i skróciła 
spódnicę, co ułatwiło nieco wykonywanie figur.  
Dziś w balecie tancerki i tancerze tańczą w pointach 
(fr. pointe – szpic) – twardych baletkach. 

INDYJSKIE WIERZENIA
W Indiach taniec jest bardzo mocno powiązany z religiami. Wyznaw- 
cy hinduizmu wierzą, że świat stworzył roztańczony bóg Śiwa; inny 
mit opisuje stworzenie świata jako taniec bogów, którzy, klaszcząc  
i tupiąc, podrzucali pył z atomów i w ten sposób uformowali Ziemię. 
Taniec jest częścią obrzędów religijnych, ma za zadanie uwolnić 
duszę od świata materialnego i połączyć ją z boską energią.

DO TYCH TAŃCÓW  
TRZEBA DWOJGA
Taniec towarzyski wywodzi się z tańca salonowego 
i ludowych zabaw. Dziś jednak przypomina raczej 
dyscyplinę sportu. Na turniejach pary tańczą m.in. 
walca, tango, cha-chę, rumbę, sambę i jive'a.

CZY WIESZ, ŻE…
…choreoterapia to terapia 
tańcem i ruchem. Dla niektórych 
taniec ma moc uzdrawiającą, 
może być drogą do poznania 
siebie i wyrażania emocji.
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Z GORONGOSA
Trwająca wiele lat wojna domowa boleśnie je 
doświadczyła. Teraz powoli odzyskują swój dom.
Brenna Maloney

Ochrona przyrody
ZWIERZĘTA I LUDZIE

Czytając, pomyśl o tym, w jaki 
sposób wojna prowadzona przez 

ludzi dotyka dzikie zwierzęta.SŁONIESŁONIE
Z GORONGOSA

SŁONIE
Z GORONGOSA
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Dominique Gonçalves, badaczka współpracująca z National Geographic



Kiedyś było to  piękne    
miejsce

W prawym uchu Valdy, 
przywódczyni stada,  
widać dziurę po kuli. 
To rana, jaką słonica  
odniosła w czasie wojny.

I znów takie będzie. Jednak od 1977 do 1992 
roku Park Narodowy Gorongosa w Mozam-

biku, w Afryce, był strefą działań wojennych.
Dwa lata po tym, jak Mozambik uzyskał 

niepodległość od Portugalii (od 1609 do 
1975 roku był bowiem portugalską kolonią), 
w kraju wybuchła wojna domowa. Była to 
wojna między ludźmi, ale ucierpiało w niej 
wiele zwierząt. Tam, gdzie wcześniej przyroda 
tętniła życiem, nie było już prawie dużych 
zwierząt. Zniknęło mnóstwo słoni, bawołów, 
zebr i gnu. Z około 2500 wolno żyjących słoni 
pozostało niecałe 200 – fizycznie i emocjonal-
nie poranionych przez wojnę.

Z Mozambiku pochodzi Dominique Gonçal-
ves, która jest kierownikiem Elephant Ecology 
Project i współpracuje z National Geographic. 
Dominique rozumie, jak bardzo słonie z Goron-
gosa ucierpiały, i stara się wytłumaczyć to innym. 

„Behawioryści zwierzęcy mówią, że 
tutejsze słonie mają kulturę agresji”, tłumaczy 
Dominique. „Ja wolę o niej myśleć jako o kul-
turze ochrony. Słonie widziały, jak zabijano ich 
rodziny. Nie ufają ludziom. Boją się pojazdów”.

I faktycznie nie mają powodu, aby ufać 
ludziom. W okresie nasilenia działań wojennych 
na słonie polowano, żeby wykarmić żołnierzy. 
Ciosy zwierząt (nazywa się je błędnie kłami, ale 
to tak naprawdę górne siekacze) sprzedawano, 
aby zdobyć pieniądze na broń i amunicję. Słonie 
doznały więc wielu krzywd. A te zwierzęta 
żyją długo i mają dobrą pamięć. Wiele osobni-
ków, które przeżyły tamte ciężkie czasy, nadal 
mieszka w okolicy. Jednak wojna je zmieniła. 
Teraz, gdy park Gorongosa ponownie ożywa, 
wracają tu i słonie. Jak te trudne doświadczenia 
wpłyną na ich przyszłe losy?

Zżyta rodzina
Stado słoni jest jak wielka rodzina. Na jej 
czele stoi najstarsza i największa samica, 
która prowadzi swoje córki i ich potomstwo 
– jest przewodniczką stada. Samice  
pomagają sobie nawzajem podczas porodu  
i opieki nad młodymi. W stadzie może  
być nawet 50 słoni. Dorosłe samce tworzą 
własne małe grupki.

Słonie z parku Gorongosa czują wielki 
strach przed ludźmi, spowodowany wojną. 
Dlatego zachowują się one inaczej niż słonie  
w innych rejonach. W ciągu dnia trzymają 
się z dala od otwartych terenów. Raczej nie 
pojawiają się w miejscach, gdzie czują się bez-
bronne. Gdy spotkają ludzi, uciekają lub stają 
do walki. Przywódczyni stada często prowa-
dzi atak lub pościg za pojazdem. Słonie głośno 
trąbią, aby odstraszyć ludzi. 

„Więzi społeczne między słoniami są bar-
dzo złożone”, wyjaśnia Dominique. Tak jak 
ludzie, słonie są zdolne do tworzenia silnych 
relacji z przyjaciółmi i członkami rodziny.  
Te związki zaczynają się od matki i jej 
młodego, ale dotyczą też pozostałych krew-
nych. Priorytetem przywódczyni jest ochro-
na stada i bezpieczeństwo wszystkich jego 
członków. Dominique przekonała się o tym 
na własne oczy, pracując w terenie. 
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READ IT to believe it!
African elephants are bigger 
than their Indian cousins.  
Their ears are bigger too.



Dominique i jej zespół  
zakładają słonicy obrożę  
i pobierają od niej próbki.

Jak pomóc maleństwu?
Pewnego dnia Dominique i jej zespół na-
tknęli się na matkę z rannym młodym. Mło-
de kulało. Jego noga zaplątała się we wnyki, 
a powstała w ten sposób rana była bardzo 
poważna. Gonçalves wiedziała, że mały słoń 
potrzebuje leków, inaczej umrze.

Wezwała posiłki. Weterynarz przyleciał 
helikopterem z lekami i innymi potrzebnymi 
materiałami. Niestety w oczach matki ludzie 
stanowili zagrożenie. Słonica była coraz 
bardziej pobudzona. Wyrwała z ziemi dwa 
niewielkie drzewa. Potem podniosła trąbą 
duży konar i zaczęła nim uderzać o ziemię.

Słoniątko stało za matką, ukryte w zaroś- 
lach. Ratownicy czekali wiele godzin, licząc 
na to, że słonica pozwoli im podejść. Tak się 
jednak nie stało. Ostatecznie uciekła z ran-
nym młodym.

Cztery dni później matkę ponownie 
widziano. Samą. Stało się jasne, że młode 
nie przeżyło. Dla Dominique najbardziej 

uderzające w tym smutnym zdarzeniu było 
to, jak zaciekle matka walczyła, aby ochronić 
młode. Gonçalves pomyślała, że podobnie  
zachowywałaby się kobieta broniąca  
za wszelką cenę swojego dziecka.

Miejsce na wędrówki
Dziś w parku Gorongosa żyje ponad  
650 słoni. Wcześniej zwierzęta zajmowały 
cały teren parku. Teraz, gdy ich populacja 
wyraźnie zmalała, pozostają w południowej 
jego części. Gonçalves zastanawia się, jakie 
tereny słonie wybiorą, gdy stada będą się 
rozrastać, i co się stanie, gdy zaczną mieć 
regularny kontakt z człowiekiem.

Słonie potrzebują przestrzeni na wędrówki. 
Słonica przewodniczka może prowadzić swoje 
stado na odległość 10 kilometrów dziennie  
(a nawet więcej) w poszukiwaniu wody i poży-
wienia. Co będzie, jeśli któregoś dnia przepro-
wadzi stado przez wioskę, w której śpią miesz-
kańcy? Albo jeśli słonie zaczną pożywiać się  
na polach uprawnych? Jak zareagują ludzie?

Wielki kłopot
Słonie boją się ludzi, to fakt, ale ludzie tak 
samo odczuwają lęk przed słoniami. I nikt 
nie chce, aby nieprzewidywalny słoń niszczył 
mu uprawy!

Celem Gonçalves jest to, aby ludzie  
i słonie żyli w zgodzie. Unikanie konfliktów 
między ludźmi a słoniami jest ważne dla obu 
gatunków! Dlatego kluczowym elementem 
pracy Dominique jest śledzenie, dokąd udają 
się słonie, i przewidywanie potencjalnych 
zagrożeń. W tym celu trzeba zakładać zwie-
rzętom obroże i obserwować ich ruch.

Założenie obroży takiemu olbrzymowi 
to niełatwa rzecz. Najpierw trzeba znaleźć 
słonia. Gonçalves mówi, że badacze często 
szukają ich z pokładu helikoptera. Gdy uda 
się wypatrzeć właściwego osobnika, zespół 
ekologów wkracza do akcji.

READ IT to believe it!
In the elephant family, everyone 
looks out for one another.

Nadajnik na szyi
Na początek należy trafić słonia strzałką  
ze środkiem usypiającym. Kiedy zwierzę za-
śnie, zespół może wylądować. Ludzie nie tracą 
czasu. „Wszystko dzieje się szybko”, opowiada 
Dominique. „Każdy z nas ma swoje zadanie”.

Niektórzy członkowie zespołu robią 
pomiary i pobierają próbki, np. krwi. Inni 
pomagają założyć obrożę na szyję zwierzęcia  
i notują wszelkie potrzebne informacje. 
Potem badacze czekają, aż słoń się obudzi, 
upewniają się, że wszystko z nim w porząd-
ku i... biorą nogi za pas.

Obroża na szyi słonia wysyła dane co 
godzinę. Baterie są bardzo wytrzymałe i po-
zwalają na gromadzenie danych nawet przez 
dwa lata. Do tej pory Dominique Gonçalves 
założyła obroże 10 samicom i monitoruje 
każdy ich krok.
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CHROŃ ŚRODOWISKO 
NATURALNE 
Ochrona naszej planety jest 
niezwykle ważna. Towarzystwo 
National Geographic postawiło 
sobie za cel poprawić status 100 
gatunków lub populacji do 2030 r. 

Słonica szarżuje.  
To zdjęcie zostało  
zrobione dosłownie chwilę 
przed tym, jak uderzyła  
w samochód Dominique.

Słowniczek
Behawiorysta zwierzęcy – osoba badająca 
zachowania zwierząt, to, w jaki sposób  
wchodzą one w interakcje ze sobą, z ludźmi  
oraz ze środowiskiem

READ IT to believe it!
Dominique Gonçalves looks  
for elephants from behind  
the wheel.

Niebezpieczne spotkanie
Gonçalves śledzi ruchy słoni na kompu-
terze, ale też spędza dużo czasu w terenie, 
obserwując zwierzęta. Robi zdjęcia i tworzy 
charakterystykę każdego członka stada.  
Niektóre słonie mają cechy wyróżniające  
– pomarszczone ucho lub ułamany cios.  
U innych widać „pamiątki” z czasów wojny  
– dziurę po kuli w uchu lub brak ogona.

Gonçalves obserwuje zachowania zwie-
rząt i wszystko szczegółowo notuje. Zwraca 
uwagę na to, jak słonie spędzają czas oraz 
jakie relacje między nimi panują.

Biorąc pod uwagę naturę słoni z Goron-
gosa, nie można się dziwić, że nie każde 
spotkanie jest pokojowe. Kiedyś Gonçalves 
wyruszyła na poszukiwanie słoni w towa-
rzystwie pewnego studenta. Zwierząt nie 
widziano od trzech dni. 

Po długiej jeździe samochodem Domini-
que i jej towarzysz znaleźli słonie. Ekolożka 
nie znała tej grupy, ale jej przywódczyni wy-
dawała się pokojowo nastawiona – pasła się, 
nie zwracając uwagi na przybyszy. Gonçalves 
zatrzymała pojazd, aby przyjrzeć się stadu  
i zrobić zdjęcia. Zauważyła kątem oka, że jedna 
z samic chowa się za drzewem. „Uważaj na 
nią”, pomyślała, po czym zaczęła robić notatki. 

Gdy podniosła wzrok, zauważyła, że 
słonica podeszła bliżej i teraz chowa się za 
innym, bliższym drzewem. Dominique spoj-
rzała ponownie na stado. To był błąd. Zanie-

pokojona samica zaczęła biec. Zatrzymała się 
gwałtownie, po czym znowu ruszyła, zbli-
żając się do pojazdu, i stanęła. Jeśli jeszcze 
raz ruszy – już po nas, pomyślała Gonçalves. 
Samica ruszyła.

Przewodniczka ratuje sytuację
Słonica zaatakowała, uderzając z całej siły  
w metalową kratę z przodu samochodu. 
Odsunęła się na chwilę i znów zaatakowała, 
odrywając kratę. Następnie zaczęła nacierać 
na samochód głową. Z drugiej strony samo-
chodu była wielka termitiera, czyli gniazdo 
termitów zbudowane z przeżutego drewna. 
Auto uderzyło w nią i się zatrzymało.

Prąc do przodu, słonica próbowała sięg-
nąć do siedzenia pasażera, które zajmował 
student. Dla Gonçalves wszystko działo się  
w zwolnionym tempie. Słoń uderzył w okno 
po stronie pasażera, rozbijając szybę, która 
rozprysnęła się we wszystkie strony. Mężczy-
zna zdążył się uchylić.

Gdy słoń ponownie uderzył w samochód, 
uwięzieni w nim ludzie zaczęli krzyczeć  
i walić w drzwi pięściami, aby hałasem od-
straszyć słonicę. Jednak niezrażona agre-
sorka zaatakowała po raz trzeci, starając się 
wywrócić auto.

Wtedy przywódczyni stada, która dotąd 
spokojnie się pasła, ruszyła w ich stronę. 
Gonçalves twierdzi, że nie słyszała wiele poza 
własnym krzykiem, ale słonica mogła wyda-
wać niskie pomruki. W każdym razie musiała 

dać jakiś sygnał, który przerwał atak. Szarżu-
jący słoń natychmiast się zatrzymał i wrócił 
do pozostałych członków stada.

Samochód był poważnie uszkodzony  
i wyciekały z niego płyny. Nie nadawał się  
do jazdy. Przerażona Dominique wezwała 
pomoc przez radio. Gdy pojawił się samo-
chód ze wsparciem, Dominique i jej towa-
rzysz błyskawicznie się do niego przesiedli  
i odjechali. Gonçalves nie wiedziała,  
co wywołało ten niespodziewany atak,  
ale to spotkanie bardzo nią wstrząsnęło.

Oko w oko
Nie na tyle jednak, by zniechęcić ją do po-
magania słoniom. Dominique nadal próbuje 
zrozumieć te zwierzęta i zapewnić im bezpie-
czeństwo. Skąd bierze motywację? 

Ekolożka uważa, że przełomowe było dla 
niej spotkanie z pewną grupą młodych samców. 
Jeden ze słoni podszedł do drzwi jej samocho-
du. Był tak blisko, że Gonçalves widziała swoje 
odbicie w jego wielkim, bursztynowym oku. Za-
marła w całkowitym bezruchu. Słoń przyglądał 
się jej, jakby zastanawiając się, co z nią zrobić. 
„Trwało to jakieś 15 sekund”, twierdzi Domini-
que, „ale dla mnie było wiecznością”.

Słoń wpatrywał się w kobietę przez dłuższą 
chwilę, a potem spokojnie odsunął się od pojazdu. 
Najwyraźniej nie uznał jej za zagrożenie. Wrócił 
do stada, jakby nic się nie wydarzyło. Ale oczaro-
wana Dominique wiedziała, że jej życie i praca  
w tej jednej chwili nabrały sensu. Uwierzyła,  
że do Gorongosa naprawdę może wrócić pokój.

12    NatioNal GeoGraphic odkrywca
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English
AMAZING ANIMALS

By Dr. Rae Wynn-Grant 

I Spy Black  Bears

Hi! I’m Rae. I study black bears.  
I see how they live in each season. 
Bear cubs are born in winter. 
They are born in a den. They come  
out in spring.

  to spy – tu: śledzić, obserwować
   a season – pora roku
  to be born – urodzić się
  a cub – młode (dziecko zwierzęcia)
   a den – legowisko, tu: gawra
  to grow – rosnąć
  to climb – wspinać się
  to get fat – przytyć
  less – mniej

GLOSSARY

I find the cubs in the spring! 
They have left their den.
They are with their mother. 

I find the bears again in the summer. 
The cubs are growing.
They learn to climb trees.

In the winter, there is less food to eat.
The bears find a den.
They will sleep there until spring. 

The bears are bigger in the fall. 
They eat a lot.
They get fat for winter.

spring summer fall winter
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Dorośli nie lubią o tym mówić, a dzieci 
chichoczą, gdy słyszą to słowo. Tymczasem 
kupa to poważna rzecz. Pełni fukcję tablicy 

informacyjnej, bywa używana jako broń i tarcza. 
Służy do budowy schronienia, a nawet... 

do ochłody. Kto by pomyślał...
Marylou Tousignant

Zwierzęta
METABOLIZM

Jeśli w przyszłości chcesz  
pracować ze zwierzętami, musisz 
zmierzyć się i z tą kwestią...

16    NatioNal GeoGraphic odkrywca

Grubsza
sprawa



kwiecień 2020  1918    NatioNal GeoGraphic odkrywca

paku czarnopłetwy

papugoryba

larwa żuka  
stonkowatego

robi piasek

plants seeds
sadzi nasiona

makes sand

robi domy

makes homes

żuk stonkowaty

P rawie wszystkie zwierzęta robią kupę.  
W ten sposób pozbywają się zbędnych 

produktów trawienia – m.in. niestrawionych 
resztek pokarmu, których organizm nie potrafi 
rozłożyć lub wykorzystać, a także zarazków  
czy martwych komórek.

Nauka, która zajmuje się kupą, to kapro-
logia. Tak, ludzie naprawdę badają kupę. 
Zwłaszcza zwierzęcą. Dlaczego? Ponieważ jest 
w niej bardzo dużo informacji. Można określić, 
jakie zwierzę ją pozostawiło i kiedy. W jakim 
było wieku, jakiej płci i jakiego rozmiaru. Czy 
było zdrowe, czym się odżywiało.

Wyobraź sobie, jakim cennym fragmentem 
układanki są dla badaczy skamieniałe odchody 
zwierząt wymarłych, takich jak dinozaury! 

Kupa ma cel
Czasem z robienia kupy przychodzi wiele 
korzyści. Weźmy na przykład paku czarno- 
płetwego, czyli rybę żyjąca w Amazonce, 
która dzięki swoim odchodom odgrywa rolę 
podwodnego ogrodnika. Paku zjada nasiona 
roślin wodnych. Nasiona, które nie zostaną 
strawione, są wydalane i „sadzone” w innych 
miejscach – nawet 5 kilometrów dalej.

Papugoryby z kolei zjadają glony z raf kora-
lowych. Gdy przychodzi czas na kupę, wydalają 
piasek – drobinki pokruszonych koralowców. 
Jedna papugoryba może wyprodukować rocz-
nie ponad 300 kilogramów drobnego białego 
piasku. Jest on wymywany na brzeg lub zbiera 
się w określonych miejscach, dzięki czemu 

buduje i podtrzymuje inne rafy koralowe. Czy 
zdarzyło ci się kiedyś bawić na plaży z bielut-
kim piaskiem? No to już wiesz, skąd pochodził.

Z kolei owady z rodziny stonkowatych przy-
krywają swoje jaja odchodami, które twardnieją. 
Larwy po wykluciu robią dziurę w tych sko-
rupkach i wykorzystują je jako mobilne domki. 
Inne młode żuki budują z kupy wieże, które 
służą im jako tarcza i broń. Ta ochronna pokry-
wa może powstać w niecałe 12 godzin i zawierać 
substancje toksyczne dla innych owadów.

Opowieści spod ogona
Zwierzęta radzą sobie z odchodami w cieka-
wy sposób. Pingwiny białookie i maskowe 
lubią być czyste, więc wystrzeliwują kupę  
z dala od swoich ciał. Gąsienice motyli  
Urbanus proteus mają podobne pomysły  
– aby trzymać na dystans osy i inne drapież-
niki, potrafią wystrzelić odchody na odle-
głość ponad 15 metrów od gniazda.

CENNE GUANO
Czy wiesz, że odchody ptaków morskich 
oraz nietoperzy, zwane guanem, to 
doskonały nawóz naturalny? O bogate 
złoża guana, czyli nagromadzone przez 
wieki pokłady ptasiej kupy, ludzie 
gotowi byli nawet toczyć wojny. Tym 
bardziej, że zawierały one inny pożąda-
ny surowiec – saletrę, składnik prochu. 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, poczytaj  
o tzw. wojnie o guano (1879–1884).   

READ IT to believe it!
Not all animals poop in the same way. Sloths poop once a week;  
geese poop every 12 minutes. An adult African elephant can do more 
than 136 kilograms of poop every day!
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pingwin białooki

hipopotam

żuk gnojarz

sępnik  
różowogłowy

keeps tidy
dba o czystość

ochładza się
cools off

feeds the young

karmi młode

wysyła wiadomość

sends a message
karmi rodzinęfeeds the family

Wiele zwierząt oznacza odchodami swoje 
terytoria. Hipopotamy robią to z rozma-
chem. Obracają ogonami jak śmigłem  
i rozrzucają kupę po dużym terenie.

Golce, pozbawione futra gryzonie z Afryki 
Wschodniej, budują duże podziemne kolonie ze 
specjalnymi obszarami na toaletę, gdzie tarzają 
się w kupie. Dzięki temu zostają oznaczone jako 
członek klanu na wypadek walki z inną kolonią.

Masz wiadomość
Kupa pekari – dzikich świń z Ameryki Środ-
kowej i Południowej – działa troch jak lista, 
na którą wszyscy się wpisują. Pekari robią 
kupę na dużej stercie. Za każdym razem, 
gdy świnia udaje się w to ustronne miejsce, 

wącha stertę, aby dowiedzieć się, co słychać 
w grupie i kto jest w pobliżu.

Wydry olbrzymie (ariranie amazońskie) 
także tworzą wspólne toalety, ale ich celem jest 
przekazywanie wiadomości. Komunikat brzmi: 
„Nie zbliżaj się!” Te wydry żyją w wielkich gru-
pach rodzinnych w rzekach Ameryki Południo-
wej. Wszyscy członkowie rodziny robią kupę  
w jednym miejscu na brzegu rzeki. Taka śmier-
dząca wiadomość odstrasza inne zwierzęta.

Lasówki złotogłowe, ptaki z Ameryki 
Północnej, wykorzystują cudzą kupę jako 
materiał budulcowy. Robią skomplikowane 
gniazda z kup dużych zwierząt, takich jak 
antylopy czy bawoły wodne. Domy pachnące 
dużymi zwierzętami chronią ich małych pta-
sich mieszkańców przed drapieżnikami.

Żuki gnojarze z Afryki toczą kule z odcho-
dów większych zwierząt. Część kuli zjadają  
i składają w niej jaja. Gdy małe żuczki się wyklu-
ją, one również mają jedzenia od dostatkiem.

Sępniki różowogłowe robią kupę na własne 
nogi i stopy. To je schładza i usuwa zarazki, 
które mogły przyczepić się do nóg ptaka pod-
czas żerowania na martwych zwierzętach.

Niesmaczny zwyczaj
Jeśli celem robienia kupy jest usuwanie tego, cze-
go organizm nie potrzebuje, dlaczego niektóre 
zwierzęta zjadają kupę? Robią tak np. króliki. 

Otóż niektóre zwierzęta – zwłaszcza roślino-
żerne – nie uzyskują wystarczającej ilości skład-
ników odżywczych z pożywienia przy pierwszym 
trawieniu. Dlatego muszą zjeść własną kupę. 
Trawiąc ponownie to samo jedzenie, króliki 
przyjmują więcej składników odżywczych.

W przypadku koali powód jest inny. Liście 
eukaliptusa, którymi te zwierzęta się żywią, są 
twarde i trudne do strawienia. Bakterie w żo-
łądkach koali pomagają rozkładać taki pokarm. 
Jednak dopiero co urodzone młode nie mają 
jeszcze tych bakterii. Dlatego mama koala karmi 
dziecko swoją kupą. Dzięki temu w jego brzuchu 
zaczynają rozmnażać się potrzebne bakterie. To 
samo dotyczy pand wielkich. Bakterie znajdu-
jące się w kupie mamy pandy pomagają potom-
stwu trawić posiłek złożony z bambusa. 

Cóż, przyznasz chyba, że kupa to niezwykle 
użyteczna rzecz. Teraz, gdy wiesz na ten temat 
więcej, być może zaczniesz myśleć o kupie 
w inny sposób!

koala

READ IT to believe it!
Poop can be different shapes and sizes.
Squirrel poop looks like beans,  
wombats poop out cubes and sharks  
poop in spirals.
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PRZYGOTOWANIE GRY
1.  Oddzielcie żetony od planszy. Odwróćcie żetony  

i pomieszajcie je. 
2.  Przygotuj: kostkę oraz po jednym pionku, długopisie 

i jednej kartce papieru dla każdego gracza. 
3.  Po kolei ustawiajcie swoje pionki na wybranych 

polach baz (Ba) w taki sposób, żeby w jednej bazie 
był tylko jeden pionek. 

4.  Używając na zmianę tabel X i Y, rozmieśćcie  
na planszy 8 żetonów – muszą leżeć zakryte  
na kwadratowych polach lokacji.

TABELE LOSOWANIA LOKACJI ŻETONÓW:

Tabela X: Tabela Y:

Wynik rzutu  
kostką: Lokacja: Wynik rzutu  

kostką: Lokacja:

1 A 1 G

2 B 2 H

3 C 3 I

4 D 4 J

5 E 5 K

6 F 6 L

POLA NA PLANSZY:
 

    pole bazy            pole lokacji żetonu

Za
gr
aj 

z n
am

i!
Autor gry: Filip Haka
Ilustracje: Maciej Łazowski

Gra planszowa dla 2–5 osób

Jesteś członkiem grupy badawczej, która wyrusza w odludny teren na poszukiwanie pozostałości 
dinozaurów. Interesują was w szczególności koprolity, czyli… skamieniałe odchody, które 
stanowią niezwykle cenne źródło informacji na temat tych zwierząt (ich diety, zdrowia, 
zwyczajów). Zwycięzcą zostanie ten z badaczy, który pierwszy zbierze najcenniejszą kolekcję 
skamieniałych okazów.

           pole dogonego obozowiska 
           UWAGA! Dotyczą rozgrywki zaawanso-
           wanej (patrz obok). W rozgrywce
           podstawowej traktujecie je jak zwykłe   
           pola (białe kółka).

PRZEBIEG DZIAŁAŃ W KOLEJCE
(rozgrywka podstawowa)
1.  Pobieranie żetonów: pobierz 2 żetony, wylosuj 2 lokacje 

(tabele X, Y) i połóż żetony w tych miejscach. Jeżeli w wylo-
sowanych lokacjach już są żetony, zdejmij je i połóż nowe.

2.  Analiza danych: wybierz jedno z poniższych działań:
 odkryj jeden wybrany żeton lub 
  zrezygnuj z ruchu w tej kolejce, a w zamian za to dyskret-
nie podejrzyj 3 żetony leżące na planszy – w taki sposób, 
żeby nie widzieli ich inni gracze. Odłóż je na miejsce.

3.  Prognoza pogody: używając tabelki prognozy pogody, 
wylosuj jeden sektor. W twojej kolejce w tym sektorze 
będą złe warunki pogodowe.

4. Ruch: wykonaj swój ruch.

PROGNOZA POGODY: 

Wynik rzutu: Sektor:

1 I tundra

2 II lodowiec

3 III jaskinie i skały

4 IV góry

5 V tajga

6 VI bagna
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ZASADY RUCHU
  Przed ruchem rzuć kostką, żeby określić, o ile pól 
możesz się przesunąć.

  Jeżeli wyrzucisz 6, napotykasz sprzyjające warunki 
do szybkiego marszu – wykonaj dodatkowy ruch. 
Uwaga! Możesz mieć tylko jeden dodatkowy ruch  
w danej kolejce. Jeżeli drugi raz wyrzucisz 6,  
nic się nie dzieje.
  Na rozwidleniach możesz wybierać, w którą stronę 
skręcasz, ale nie możesz zawracać.

  Jeżeli znajdziesz się w sektorze, w którym panują  
złe warunki pogodowe, tracisz możliwość ruchu  
w tej kolejce.
  Nie możesz wejść do sektora, w którym panują złe 
warunki pogodowe.

ZBIERANIE OKAZÓW I POKONYWANIE  
PRZESZKÓD
Kiedy przechodzisz przez pole lokacji, możesz się  
na nim zatrzymać i spróbować zdobyć okaz do swojej 
kolekcji. Jeżeli żeton leżący na polu lokacji jest  
zakryty, odkrywasz go. Jeśli okaże się, że to skamie-
niała kupa – możesz ją zabrać. Jeżeli odkryjesz żeton 
przeszkody, musisz się zastosować do tego, co jest  
na nim napisane.
Żetony przeszkód działają raz, potem się je odkłada  
i nie biorą już udziału w grze.

Przykładowy żeton okazu (skamieniałej kupy) 

 nazwa dinozaura

sylwetka dinozaura

liczba punktów za znalezienie

Przykładowy żeton przeszkody 

PUNKTACJA I ZWYCIĘSTWO
Gra kończy się wtedy, gdy wszystkie żetony skamienia-
łych kup dinozaurów zostaną znalezione. Wygrywa oso-
ba, która zgromadzi kolekcję wartą najwięcej punktów.
Skrócona rozgrywka: możecie ustalić liczbę punktów, 
do której gracie (np. 20, 25 lub 30 punktów). Pierwsza 
osoba, która zdobędzie tyle punktów i dotrze do jednej 
z baz, wygrywa.

ROZGRYWKA ZAAWANSOWANA
Jeśli chcecie urozmaicić rozgrywkę, możecie wprowa-
dzić do niej punkty zasobów i ekwipunku (ZiE).

  Na początku rozgrywki każdy z graczy zapisuje  
w swoim notatniku, że ma 3 punkty zasobów  
i ekwipunku (ZiE).

  Kolejne punkty ZiE zdobywasz za zatrzymanie się  
na polach dogodnych obozowisk (pola z domkami)  
+1 lub +2 punkty i polach baz (Ba) +5 punktów.  
W czasie gry nigdy nie możesz mieć więcej niż  
9 punktów ZiE. Aktualną liczbę punktów zapisuj  
w notatniku.

  Za punkty ZiE możesz kupić akcje dodatkowe, 
które pomogą ci w grze. Podczas każdej kolejki 
możesz wykonać maksymalnie 2 różne akcje. Akcje 
wykonujesz przed, w czasie lub po ruchu, wyjątkiem 
jest akcja dodatkowej analizy danych, którą można 
wykonać w czasie analizy danych. 

LISTA AKCJI DODATKOWYCH:

Akcja: Efekt:
Cena w 

punktach 
ZiE:

Szybki 
marsz

Dodaj 4 do liczby pól, które możesz 
przejść w tej kolejce

1

Męczący 
marsz

Zignoruj złe warunki pogodowe 2

Dodatkowa 
analiza 
danych

Odwróć dodatkowy żeton (koszt  
1 punkt ZiE) lub podejrzyj 2 dodatko-

we żetony (koszt 2 punkty ZiE)
1 lub 2

Wezwanie 
helikoptera

Przesuń się o 12 pól w dowolną 
stronę, możesz zignorować złe 

warunki pogodowe
4

Obejście Zignoruj żeton przeszkody i odłóż go 3
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Długie i krótkie
Na świecie żyje 8 gatunków łuskowców:  
w Azji (4) i w Afryce (4). Jedne żyją na drze-
wach, a inne w norach. Łuskowce różnią się 
rozmiarem. Łuskowiec długoogonowy może 
mieć tylko 30 cm długości (nie licząc ogona)  
i ważyć niecałe 3 kg, a łuskowiec olbrzymi  
– nawet 140 cm długości i ważyć 33 kg!

Łuska jak paznokieć
Łuski pangolinów zbudowane są  
z keratyny – z tego samego ma-
teriału co nasze paznokcie. Ciało 
pangolinów pokryte jest łuskami tak 
twardymi i ostrymi, że z ich przegry-
zieniem mają problem nawet lwy.

Łakomy kąsek 
dla ludzi
Niestety liczba pangolinów 
na świecie maleje. 
Kłusownicy polują na 
te zwierzęta przede 
wszystkim dla ich łusek 
i mięsa. Łuski używane 
są do robienia biżuterii, 
a ze skóry szyte są np. 
buty. Niektóre afrykańskie 
narody wierzą, że jedzenie 
mięsa z pangolina przynosi 
szczęście.

Nie ma jak u mamy…  
na ogonie 
Młode pangoliny przychodzą na świat pod 
ziemią, w tunelach wydrążonych przez 
ich rodziców. Maluchy przyczepione do 
maminego ogona uczą się życia. Mama 
opiekuje się dzieckiem przez około 2 lata. 
Następnie maluch rusza w swoją stronę. 
Dorosłe pangoliny to raczej samotnicy.

Notowała: Joanna Szustakiewicz

Pola i Michał 
W PODRÓŻY

Odkrywaj świat razem z rodzeństwem 
młodych podróżników. 

Pangoliny to inaczej łuskowce. 
Żyją na terenach Afryki i południowo-wschodniej Azji.  

Te stworzenia mają łuski od pyszczka do ogona.  

Bez zbroi nie ruszają się z domu.

PANGOLIN
pancerny  
przyjaciel

Czy ssak może być pokryty  
łuską? Owszem. Poznajcie  
pangoliny, jedne z najbardziej 
zagrożonych zwierząt na świecie.

Wypatrzyliśmy go na spacerze w Konglor 
(Azja). Lokalne dzieci bawiły się z jakimś 

zwierzątkiem. Zobaczyliśmy 40-centymetrowe 
zwierzę wyglądające jak skrzyżowanie mrów-
kojada z karczochem. Był to pangolin. Wyob-
rażacie sobie? Zagrożony wyginięciem gatunek 
był domowym pupilkiem laotańskiej rodziny!

Przekazywany z rąk do rąk bawił się  
z dziećmi, przechodził z ich pleców na brzuchy. 
Chyba je łaskotał, bo dzieci głośno chichotały. 
Zwierzak pachniał jak sierść mokrego psa.

Najpierw uznałam, ż
e  

to fajne –
 oswoić dzikie

 

zwierzę. Ale
 potem 

zmieniłam zdanie.  

Dzikie gatunki trzeba  

pozostawić przyrodzie. Ona  

zatroszczy się o nie najlepiej!  

A wy co o tym myślicie?

Kiedy pangolin  poczuje się zagrożony... zaczyna wymachiwać swoim  silnym ogonem, by się obronić, albo zwija się ciasno  w kulkę, chroniąc delikatny, pokryty sierścią brzuch.

Kamienie na deser?
Łuskowce żywią się głównie owadami  

– mrówkami, termitami i karaluchami.  

Potrafią zjeść nawet 200 g owadów dziennie. 

Lubią też ich jaja i larwy. Ble! Łuskowce  

nie mają zębów. Pokarm połykają w całości. 

Chwytają ofiary długim, lepkim językiem,  

a na deser połykają drobne kamyki,  

żeby twarde owady łatwiej rozdrabniały się  

w żołądku.

Drapeżnikom 
niełatwo zjeść 
pangolina.

Mrówki  
na śniadanie  
– to jest to!

Wystraszone 
zwierzę zwija się 
w kulkę.
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p  r  z  y  s  z  ł  o  ś  c  i
P  r  a  c  a 

Jakie zawody będą 
popularne za 10 lat?  

A za 20 lub... 50? Eksperci 
próbują to przewidzieć  

– także po to, by młodzież 
wiedziała, w jakich 
kierunkach warto  

się rozwijać.

Nauka
ŚWIAT PRZYSZŁOŚCI

Czytając, zastanów się, który z wymienionych 
zawodów najbardziej by ci odpowiadał.

C zy wiesz, że według najnowszych 
badań blisko 65 procent dzisiejszych 

nastolatków będzie pracowało w zawo-
dach, które jeszcze nie istnieją? Oto, jacy 
specjaliści będą najbardziej poszukiwani.

Ewelina Jamka

 Specjaliści IT  
deweloperzy i liderzy projektu 
Cały sektor informatyczny będzie się rozwijał, a szcze- 
gólnie potrzebni będą deweloperzy i liderzy projektu. 
Deweloper to w środowisku informatyków ktoś, kto potrafi 
programować tak jak programista, ale poza tym wymyśla 
różne usprawnienia, które np. ułatwią pracę przedsię- 
biorstwa, nowe funkcje już istniejących systemów, nowe 

aplikacje itd. Lider projektu to ktoś, kto nadzoruje pracę 
zespołu informatyków. Już dziś wyróżnia się kilkadziesiąt 
specjalizacji informatycznych, a będzie ich więcej. Dlatego 
potrzebny jest ktoś, kto czuwa nad tym, by praca grupy 
specjalistów, z których każdy zajmuje się wąskim frag-
mentem zadania, przyniosła efekt. 

 Specjaliści 
ds. wirtualnej  
rzeczywistości
Będą potrzebni specjaliści tworzący i wdrażający 
różne odmiany wirtualnej rzeczywistości. 
Już dziś technologie typu VR (ang. virtual reality), AR  
(ang. augmented reality – to rzeczywistość rozszerzona,  
w której elementy wirtualne nałożone są na realny  
świat) i MR (ang. mixed reality – działa jak AR, ale 
dodatkowo umożliwia interakcję z wirtualnymi przed-
miotami) jest wykorzystywana m.in. przez architektów 
czy producentów samochodów. Projektanci aut mogą 
zwizualizować swój projekt, zanim powstanie model,  
i sprawdzić, jak się będzie zachowywał na drodze.  
W przyszłości takie technologie będą stosowane na co 
dzień, a specjaliści, dzięki którym zatrze się granica 
między tym, co realne i wirtualne, będą mogli przebie-
rać w ofertach pracy. 
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Pisząc artykuł, korzystałam m.in. z raportu o zawodach przyszłości przygotowanego przez Infuture Hatalska Foresight Institute.

 Trenerzy i fizjoterapeuci 

READ IT to believe it!
A THERAPIST FOR ROBOTS?
This may be a future job. We 
will need people who can  
teach robots about human 
emotions and explain human 
behaviour. They will cooperate 
with Artificial Intelligence 
(AI) specialists. They will help 
create robots like Sophia, 
produced by Hanson Robo-
tics. Sophia can recognise 
faces and voices, make facial 
expressions and talk to you… 
almost like a real person.

 Menedżerowie  
ds. szczęścia 
Już teraz zaczynają się pojawiać 
takie stanowiska (ang. chief happi-
ness manager). Ludzie pełniący tę 
funkcję dbają o to, by pracownicy 
byli szczęśliwi, bo wtedy są za-
angażowani, a ich praca lepsza. 
W przyszłości rola menedżerów  
ds. szczęścia będzie coraz ważniejsza. 
Będą obserwować, jaka atmosfera 

 Inżynierzy i specjaliści  
od nowoczesnych technologii,  
np. biotechnolog i mechatronik
Postęp technologiczny spowoduje, że potrzebne będą zawody związane 
z naukami ścisłymi. Między innymi biotechnolodzy – to ludzie, którzy mają 
wiedzę z zakresu biologii, chemii, medycyny i technologii. Specjalizować się 
mogą w opracowywaniu nowych leków, utylizacji śmieci czy uzyskiwaniu nowych 
smaków np. … lodów. Z kolei mechatronik to ktoś, kto łączy naukę z zakresu 
mechaniki, elektroniki i informatyki i – mówiąc ogólnie – zajmuje się wszelkimi 
urządzeniami, dzięki którymi steruje się innymi urządzeniami. To dzięki niemu 
produkcja w fabrykach jest zautomatyzowana, a drzwi w centrach handlowych  
i szlabany na parkingach same się otwierają „na nasz widok”. 

 Tłumacze   
z języka  
technicznego
Nowe produkty i technologie ktoś 
będzie musiał opisywać – np. two- 
rzyć instrukcje dla użytkowników. 
Już dziś miewamy kłopoty  
z dogadaniem się np. w serwisie 
komputerowym, a wraz z rozwojem 
technologicznym będzie trudniej. 
Będą więc potrzebni ludzie pełniący 
funkcję łączników między twórcami 
o ścisłych umysłach a ich obiorcami 
(klientami, użytkownikami). 

 Hakerzy   
ds. zdrowia  

Już dziś firmy korzystają z usług 
uczciwych hakerów. Włamują się 
oni do systemów, by wskazać, jakie 
zabezpieczenia należy poprawić. 
W przyszłości potrzebni będą m.in. 
hakerzy testujący ochronę systemów 
medycznych. Na przykład w USA od-
kryto niedawno, że zdalnie sterowane 
rozruszniki serca jednej z firm nie są  
w pełni zabezpieczone przed przejęciem. 
Producent pracuje nad wzmocnieniem 
zabezpieczeń. Haker ds. zdrowia 
może być niemal tak ważnym zawo-
dem jak lekarz czy strażak – w jego 
rękach będzie bezpieczeństwo ludzi. 

 Nauczyciele  języka obcego 
Nadal będą potrzebni nauczyciele języków, szczególnie angielskiego. 
Znajomość języka obcego będzie niezbędna, bo coraz częściej będą 
współpracować ze sobą ludzie z różnych krańców świata. Nie chodzi tylko  
o wielkie korporacje, ale też przedstawicieli zawodów, które można wykony-
wać zdalnie (np. graficy) – specjaliści z różnych krajów będą się łączyć  
w zespoły pracujące przy projektach trwających kilka miesięcy.

 Konsultanci  ds. robotów 
Roboty będą pełnić funkcje pomocy domowych, opiekunów osób 
starszych i chorych. Będą więc musiały odpowiadać potrzebom 
konkretnego człowieka. 
Dlatego właśnie powstanie zawód konsultanta. Taki konsultant będzie 
obserwował zwyczaje klienta, rozmawiał z nim, a potem dobierał  
odpowiedni dla niego typ robota – tak jak dziś konsultant w punkcie 
obsługi doradza klientowi, jaki wybrać telefon i abonament. 

Mając coraz więcej udogodnień, ludzie 
będą prowadzić siedzący tryb życia  
– wzrośnie więc zapotrzebowanie na 
trenerów, którzy zmotywują do ćwiczeń. 
Popularny będzie zawód trenero-dietetyka, 
który przygotuje dietę dopasowaną do 
aktywności fizycznej, a nawet będzie miał 
dostęp do aplikacji informującej, jak wyglą-
dał dzień jego podopiecznego – ile kroków 
przeszedł, ile kalorii zjadł. Ponieważ coraz 
dłużej będziemy żyć, wzrośnie zapotrzebo-
wanie na trenerów i fizjoterapeutów, którzy 
pomogą zachować formę ludziom starszym. 

panuje w firmie, czy pracownicy 
wyglądają na wyspanych, czy nie są 
zmartwieni – a jeśli tak, będą  
starali się im pomóc, np. zmieniając 
harmonogram pracy, rozwiązując 
konflikty w zespole. Będą dbać o to, 

by w firmie były miejsca i okazje do 
relaksu. Dla przykładu, niedawno  
w jednej z duńskich placówek firmy 
IKEA menedżer ds. szczęścia zorga-
nizował walki na poduszki między 
pracownikami a klientami. 
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English
AMAZING PLANTS
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a Giant 
cactus
This big plant grows in the desert. 
It helps many animals. They live  
in the cactus and find food there.

A saguaro cactus 
can live for  
200 years.

lesser long-nosed bat

white-winged dove

Gila  
woodpeckers

bees

elf owl

The cactus is a tall plant. These 
birds peck a hole in it. They make  
a nest for their eggs inside.

The cactus also grows fruit. 
Many animals eat it. 

Bees drink nectar from  
the flowers too. 

When one bird family moves  
out, another bird moves in.

The cactus grows flowers. 
Bats drink the nectar  
from the flowers.

  desert – pustynia
   a plant – roślina
  to peck – wydziobywać
  a hole – dziura
  a nest – gniazdo
  a Gila woodpecker – dzięciur kaktusowy
  a lesser long-nosed bat – smukłonosek
  a white-winged dove – gołębiak białoskrzydły
  a bee – pszczoła
  an elf owl – sóweczka kaktusowa
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Psychologia
NAUKA I RELAKS

Po przeczytaniu tekstu  
wypróbuj, która z technik  
najlepiej się u ciebie sprawdza. Prace domowe, zajęcia dodatkowe,  

wiele godzin spędzanych w szkole.  
Czujesz zmęczenie i trudno ci się skupić?  

Na szczęście koncentrację, czyli umiejętność  
skupiania uwagi, można ćwiczyć i rozwijać.

Zobacz, co możesz 
zrobić, by trochę 

odetchnąć, zregene-
rować ciało i umysł, 
odzyskać energię  
i łatwiej skupiać się 
na zadaniach.

Katarzyna Gliwińska

Każdy przedmiot w zasięgu twojego 
wzroku to bodziec, który może 
rozpraszać uwagę.  
W psychologii takie bodźce utrudniające 
skupienie się są nazywane dystraktora-
mi. Dystraktorem może być dzwoniący 
telefon, zbyt głośna muzyka, niewygodne 
krzesło, ale też nieład na biurku. Zasta- 
nów się, co najbardziej przeszkadza ci 
w czasie odrabiania lekcji, i spróbuj tak 
przygotować miejsce do nauki, by tych 
„rozpraszaczy uwagi” było jak najmniej.

Uporządkuj 
przestrzeń Przygotuj  szklankę wody

Zanotuj  myśl
Telefon i internet  
to jedne z najpotężniej- 
szych dystraktorów. 
W tym przypadku nie ma 
półśrodków – jeśli chcesz sku-
pić się na rozwiązywaniu zadań 
z matematyki albo na pisaniu wypra-
cowania, schowaj telefon do szuflady lub 
zostaw go w innym pokoju. Jeśli piszesz na komputerze 
– wyłącz internet. Dzięki temu zminimalizujesz bodźce, 
które mogą cię rozpraszać, i szybciej odrobisz lekcje.  
A w efekcie będziesz mieć więcej wolnego czasu.

Siadasz nad zeszytem  
i uświadamiasz sobie, że 
chce ci się pić albo jeść? 
Zanim usiądziesz przy  
biurku, zjedz coś, przygo-
tuj sobie coś do picia. 
Dzięki temu unikniesz 
wychodzenia do kuchni  
i odrywania się od lekcji.

Przychodzi ci do głowy myśl niezwiąza-
na z tym, czym aktualnie się zajmujesz?  
Zapisz ją na kartce i wróć do wykonywane-
go zadania. Po skończonej pracy będziesz 
mógł (mogła) zająć się nowym pomysłem  
i nie zapomnisz o nim.

sztuka koncentracji
Rób jedną rzecz naraz

Masz podzielną uwagę? Potrafisz jednocześnie rysować 
i słuchać nauczyciela? Uważasz, że nie przeszkadza ci 
włączony telefon, gdy się uczysz? 
Twój mózg prawdopodobnie wyćwiczył radzenie sobie  
z nadmiarem bodźców, ale takie przenoszenie uwagi z jednej 
rzeczy na drugą jest obciążające i wymaga znacznie więcej 
energii. Badania naukowców – neurologów i psychologów  
– potwierdzają, że wykonując kilka czynności naraz, prze- 
twarzamy informacje wolniej, ale też płyciej, czyli szybciej 
zapominamy to, czego się nauczyliśmy. Innymi słowy – kiedy 
skupisz się na wykonywaniu tylko jednej czynności, twoje 
działanie będzie skuteczniejsze i szybsze. 

Schowaj  telefon, wyłącz  internet

Trudna
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Zrób przerwę  na... żabkę
Co 20 minut rób przerwę w tym,  
czym się zajmujesz. Możesz np. przez chwilę 
skakać po pokoju jak żaba lub jak kangur. 
Niektóre osoby łatwiej zapamiętują informacje, gdy 
pozostają w ruchu. Może też do nich należysz? Spróbuj 
zamiast na krześle usiąść przy biurku na dużej piłce, która 
pozwoli ci pozostać w ruchu przez cały czas. 
Regularnie dawaj też odpocząć oczom. Ludzkie oko nie jest 
przyzwyczajone do długotrwałego patrzenia na coś z bliska. 
Co 20 minut przenoś spojrzenie z książki czy komputera na 
krajobraz za oknem – patrzenie w dal odciąża wzrok.

PRACTICE MAKES PERFECT
Try and do these simple  
exercises regularly, for  
example every day before you 
go to bed. After three weeks 
you should see results.  
The techniques will become 
natural and easy for you.  
They will help you to concentrate 
whenever you need to.

Odświeżaj system
Co robisz, gdy strona internetowa 
przestaje działać prawidłowo? Naj-
prostszym sposobem jest kliknięcie 
przycisku „odśwież”. Dokładnie tak 
samo działa nasz umysł. 
Kiedy czujesz znużenie nauką, to znak, 
że czas odświeżyć umysł. Sposobem na 
odświeżenie jest ruch (patrz: obok), ale 
pomaga też… świadome oddychanie. 

Może wydawać ci się to banalne  
– przecież cały czas oddychamy! Jed-
nak rzadko kiedy zwracamy uwagę na 
to, w jaki sposób to robimy. Tymczasem 
umiejętność świadomego oddychania 
bardzo przydaje się w rozmaitych 
sytuacjach stresowych – w czasie 
ważnych egzaminów, występów, ale też 
gdy chcesz przyswoić jakiś materiał. 

TO CIĘ ODSTRESUJE!

ODDYCHAJ… KOLOROWYM POWIETRZEM
  Usiądź wygodnie. Po turecku lub na krześle. Ważne, by 
twoje plecy były wyprostowane, a pozycja stabilna. Ręce 
ułóż na kolanach. Zamknij oczy. Spokojnie oddychaj. 

 Skup się na swoim oddechu. Wdychaj powietrze bardzo 
powoli przez nos, a następnie wydychaj ustami. Wykonaj pięć takich oddechów.

 Podczas wdechu pozwól, by twój brzuch napełniał się jak balon. 
Wyobraź sobie, że powietrze wpadające do brzucha ma jakiś kolor. Następnie 
wydychaj powoli powietrze i poczuj, jak twój brzuch staje się coraz mniejszy. 
W jakim kolorze jest powietrze, które wydychasz?

 Jeśli trudno ci się skupić na oddechu, połóż się na plecach, a na 
brzuchu ułóż maskotkę. Weź głęboki wdech, policz do 5 i wypuść powietrze. 
Zauważ, jak pluszak unosi się wraz z twoim brzuchem, a potem opada. 

Kiedy się denerwujesz, w twoim organizmie zaczyna wydzielać się kortyzol, zwany potocznie hormonem 
stresu. Puls przyspiesza i coraz trudniej zebrać myśli. Zaczynasz odczuwać lęk, a im większe napięcie, 
tym mniejsza kreatywność, czyli słabiej działają uwaga i pamięć. Nic dziwnego, że żadna wiedza nie 
wchodzi ci do głowy i czujesz, że masz dość.
W takiej sytuacji przerwij naukę i przez kilka minut skup się właśnie na oddechu, wykonując proste 
ćwiczenia, które przedstawiamy poniżej. Skupienie pełnej uwagi na oddechu z jednej strony uspakaja, 
wycisza, a z drugiej – dodaje energii do działania.

NASTAW SWÓJ RADAR
Kiedy nabierzesz już wprawy  
w skupieniu się na oddechu, spró-
buj w czasie ćwiczenia zwrócić 
uwagę na dźwięki i zapachy.  
Może słyszysz rozmowę rodziców 
w drugim pokoju? Płacz młodsze-
go rodzeństwa? Miauczenie kota? 
Zauważ te sygnały, zastanów się, 
czy są blisko czy daleko, z której 
strony dobiegają, a na koniec 
powróć myślami do swojego 
oddechu. 

ZAMIEŃ MIĘŚNIE W PLASTELINĘ
Oddychając, zastanów się, czy któraś część twojego 
ciała jest szczególnie napięta.
Wyobraź sobie, że twoje ciało jest jak rozgrzana  
w dłoniach plastelina, z której można uformować 
dowolny kształt. Leżąc, możesz zadawać sobie 
pytania o kolejne części ciała: „Czy moje stopy (uda, 
brzuch, dłonie, ramiona, plecy, szyja, głowa itp.) są 
miękkie jak plastelina?” Spróbuj poruszyć i rozluźnić 
daną część ciała, by upewnić się, czy bardziej przypo-
mina miękką plastelinę, czy twardą modelinę.

Wykonuj każde 
ćwiczenie przez 
trzy minuty (nastaw 
budzik). Gdy ten czas 
minie, powoli otwórz 
oczy. Nie wstawaj 
zbyt gwałtownie.

READ IT to believe it!

34    NatioNal GeoGraphic odkrywca

ZD
JĘ

CI
A 

S.
 3

2–
35

: (
DZ

IE
W

CZ
YN

A)
 Y

AC
OB

CH
U

K
/G

ET
TY

 IM
AG

ES
,  

(P
OZ

OS
TA

ŁE
 Z

DJ
ĘC

IA
) S

H
U

TT
ER

ST
OC

K
.C

OM
.



36    NatioNal GeoGraphic odkrywca kwiecień 2020  37

Written and illustrated by Karol Kalinowski

English
COMIC STORY

GLOSSARY: A COMPETITION – KONKURS; THE LAW OF GRAVITY – POWSZECHNE PRAWO CIĄŻENIA; RESEARCH – BADANIA; ATISHOO! – APSIK!; BLESS YOU! – NA ZDROWIE;  
A GENERATION – POKOLENIE; TO FAINT – ZEMDLEĆ; INTRIGUED – ZAINTRYGOWANY; ABILITY – UMIEJĘTNOŚĆ; TO FLOAT IN THE AIR – UNOSIĆ SIĘ W POWIETRZU. 
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Świat i ludzie
POLSKIE KORZENIE

Jedynym jego nauczycielem 
był ojciec. Poza tym  
uczył się sam, a dzięki  
talentowi i wytrwałej pracy 
został wirtuozem.  
Karol Lipiński, skrzypek  
i kompozytor, zachwycał swą 
grą całą Europę. 

Polacy mają na koncie wiele ważnych  
osiągnięć docenianych za granicą. 
W cyklu artykułów przybliżamy te  
dokonania oraz ludzi, którzy za nimi stoją.

Katarzyna Rygiel

K arol Lipiński urodził się w 1790 roku  
w Radzyniu Podlaskim, w majątku hra-

biego Ignacego Potockiego, w którym jego 
ojciec był kapelmistrzem (szefem orkiestry). 
Gry na skrzypcach uczył się od piątego roku 
życia. Kiedy miał dziewięć lat, jego rodzina 
przeniosła się do Lwowa, gdzie ojciec miał 
prowadzić orkiestrę w domu innego ary-
stokraty, hrabiego Adama Starzeńskiego. 
Od tej przeprowadzki zaczęła się kariera 
muzyczna Karola. 

Cudowne dziecko
Młodziutki, zaledwie dziesięcioletni skrzy-
pek, grał w orkiestrze pod czujnym okiem 
ojca. Próbował też swoich sił na wiolonczeli,  
ale nie był z siebie zadowolony. Później 
zdarzało mu się żartować, że kiedy grał na 
tym instrumencie, właściciel domu żądał, 
by się wyprowadził. Przeniósł jednak swoje 
doświadczenia z wiolonczeli na skrzypce 
i wydobywał z nich niezwykle głębokie, 
wibrujące tony.  

W pogoni za Paganinim
Lipiński zdobył uznanie jako koncert-
mistrz, a potem kapelmistrz orkiestry teatru 
niemieckiego we Lwowie oraz autor oper 
takich jak „Syrena Dniestru” czy „Terefere 
w Tarapacie”. Wkrótce jego życie zupełnie 
się odmieniło. Ożenił się z Reginą Garba-
czyńską, a w 1814 roku w Wiedniu poznał 
skrzypka wirtuoza Louisa Spohra, który 

poradził mu, by wybrał życie koncertującego 
artysty. Porzucił więc orkiestrę, by zająć się 
komponowaniem własnego repertuaru, a gdy 
ten był gotowy, wyruszył w podróż do Włoch,  
by poznać Niccolò Paganiniego (1782–1840), 
„demona skrzypiec”, mającego opinię najlep-
szego skrzypka na świecie. Podróż ta przery-
wana była z konieczności koncertami, m.in.  
w Weronie, Trieście i Wenecji, dzięki którym 
Lipiński mógł sfinansować jej kolejne etapy.  
Występy „po drodze” przyniosły mu taki roz-
głos, że gdy spotkał się wreszcie ze swoim mi-
strzem w Mediolanie lub Padwie po jego koncer-
cie, Paganini zaprosił go na kolację, a następnego 
dnia sam był gościem polskiego skrzypka. 

Pierwszy czy drugi?
Znajomość zaowocowała dwoma wspólnymi 
koncertami w 1818 roku w Piacenzy. Paganini 
i Lipiński zagrali też podczas koronacji cara 
Mikołaja I, która miała miejsce w Warszawie  
w 1829 roku. Po tym wydarzeniu gazety rozpi-
sywały się o ich grze, porównując to, czego 
porównać się nie dało, bo każdy z nich grał 
inaczej. Lipińskiego już od dawna nazywano 
„polskim Paganinim”, zaś Paganini po latach 
na pytanie o to, kogo uważa za najlepszego 

Materiał powstał we współpracy z Narodowym Instytutem  
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, www.polonika.pl
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skrzypka, miał powiedzieć: „Nie wiem, kto 
jest pierwszy, ale Lipiński jest drugi”.

Jesień życia
W 1839 roku lwowski wirtuoz osiadł w Dreź-
nie, gdzie objął stanowisko koncertmistrza 
orkiestry króla saskiego. Pełnił tę funkcję przez 
20 lat. Później przeniósł się do majątku Urłów 
koło Tarnopola, gdzie zmarł w 1861 roku.  
W jego testamencie znalazł się zapis o ufundo-
waniu stypendium dla zdolnych dzieci wiej-
skich. Było ono przyznawane przez ponad pół 
wieku, aż do wybuchu I wojny światowej. 

READ IT to believe it!
Lipiński’s compo-
sitions are tech-
nically difficult to 
play. Today, not 
many people know 
them. Some are 
available only in 
manuscripts. 

Polski 
król 

skrzypiec

Jeszcze jeden Lipiński
Po tym, jak Lipiński zagrał wspólnie  
z Paganinim w Piacenzy, usłyszał taką 
pochwałę: „Paganiniego się podziwia, ale 
to pańska gra wzrusza”. Słowa te wyrzekł 
ostatni uczeń włoskiego kompozytora  
i skrzypka Giuseppe Tartiniego, po czym 
wręczył Polakowi skrzypce swojego 
nauczyciela „jako podarunek od niego 
samego”. Był to stradivarius z 1715 roku, 
który dzisiaj nosi imię „Lipiński”.

Kompozytor  
Giuseppe Tartini nie 
ukrywał podziwu  
dla gry Lipińskiego.
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●  barwnik spożywczy (wybrany kolor)  

●  płyn do mycia naczyń

●  duża plastikowa butelka

●  100 ml wody utlenionej 6%

●  suszone drożdże (do pieczenia)

●  ciepła woda

●  kubek 
●  łyżka
●  lejek
●  duża miska

●  okulary ochronne

●  rękawiczki  
jednorazowe

●  fartuch

Krzyżówka
Świat pod lupą
DOŚWIADCZENIA

WYZWANIE EKSPERYMENT

Co jest potrzebne?

Czy słyszałeś (słyszałaś) o doświadczeniu zwanym  
„elephant toothpaste”? Jeśli nie, koniecznie musisz  
wykonać razem z nami wersję tego eksperymentu.  
Zobaczysz, będzie się działo!

Wpisz do krzyżówki odpowiednie nazwy zawodów i z kolorowych 
pól odczytaj rozwiązanie  – określenie nowej grupy zawodowej.

Jak wykonać eksperyment?
1.  Włóż okulary ochronne, fartuch i rękawiczki – woda utleniona może 

podrażnić skórę i oczy albo odbarwić ubranie.
2. Wlej wodę utlenioną do dużej butelki.
3. Dodaj 10 kropli barwnika spożywczego. 
4. Na koniec dolej 1 łyżkę płynu do mycia naczyń.
5.  Delikatnie wymieszaj powstałą miksturę i wstaw butelkę  

do dużej miski.
6. W kubku starannie wymieszaj 3 łyżki ciepłej wody z 1 łyżką drożdży.
7.  Za pomocą lejka szybko wlej przygotowaną mieszankę do butelki  

i błyskawicznie odsuń się od naczynia.

Co się stanie? 
Z butelki zacznie wydobywać się mnóstwo piany wyglądającej jak pasta 
do zębów dla słoni. 

Dlaczego? 
Drożdże przyspieszyły uwalnianie tlenu w reakcji rozkładu H2O2  
(nadtlenku wodoru), czyli wody utlenionej. Wydzielający się gwałtownie 
tlen wypełnił wszystkie małe bąbelki tworzące pianę i dzięki temu stała 
się ona taka wielka. 

W klasycznym doświadczeniu „elephant toothpaste” zamiast drożdży 
używa się jodku potasu (KI). Reakcja jest wtedy znacznie bardziej  
spektakularna i piana wydobywa się z butelki bardzo długo. Możesz użyć 
tego związku chemicznego jedynie pod opieką osoby dorosłej. 

Ciekawostka
W rzeczywistości słonie w ogóle nie potrzebują pasty do zębów. 
Sześć razy w ciągu życia zmieniają bowiem cały zestaw zębów na 
nowy. W odróżnieniu od ludzkich zęby słoniowe rosną nie pionowo, 
lecz poziomo. Nowe zęby rosnące w głębi jamy gębowej wypychają 
stare i zajmują ich miejsce. Podczas tej wymiany zwierzęta zwykle 
tyją, bo wyposażone przez pewien czas w dwa komplety zębów 
sprawniej żują pokarm i w efekcie zjadają go więcej.

Poziomo:
6. danie, restauracja, patelnia, przepis
7. plakat, okładka, czcionka, kolor
8. zdjęcie, aparat, oświetlenie, studio
11. włosy, nożyczki, farba, suszarka
14. zwierzę, zastrzyk, przychodnia, pomoc
15. żywność, zdrowie, waga, umiar
17. zdrowie, ruch, uraz, pomoc
19. roślina, grabie, żywopłot, kompozycja
20. samolot, ster, lot, kabina

Pionowo:
1. film, kamera, klaps, pomysł
2. szkoła, tablica, uczeń, wskaźnik
3. operacja, szpital, rana, skalpel
4. sąd, rozprawa, obrona, kancelaria
5. włamanie, komputer, system, bezpieczeństwo
9. lek, apteka, recepta, fiolka
10. gazeta, informacja, media, felieton
12. pieniądze, konto, sejf, lokata
13. komisariat, lizak, broń, odznaka
16. budynek, most, projekt, konstrukcja
18. pomoc, uczucia, problem, kozetka

SŁONIOWA PASTA DO ZĘBÓW
Opracowanie: Karolina Haka-Makowiecka
Ilustracje: Agnieszka Antoniewicz
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Rusz głową!
ZADANIA DO ROZWIKŁANIA

2)

4)1)

3)

Dorysuj w każdym polu litery po dwie linie łączące najbliższe sobie kropki 
(linie mogą biec poziomo lub pionowo), a dowiesz się, jaki zawód będzie  
miał w przyszłości Antek.

5) Obejrzyj fotografie kandydatów na stanowisko biotechnologa i powiedz, 
komu udało się dostać tę posadę, jeśli wiesz, że nowy pracownik ma  
kręcone włosy, nosi okulary, ma piwne oczy i lubi kolor niebieski.

Znajdź na rysunku trzy słonie, które różnią się wyglądem od pozostałych.

Powiedz, z którego naczynia słoń wypił najwięcej wody.
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Opracowanie: Karolina Haka-Makowiecka
Ilustracje: Agnieszka Antoniewicz

Weź udział w projekcie „Genom tygrysa” i odnajdź w leśnym gąszczu rodzinę tygrysów bengalskich. 
Pamiętaj, że po drodze musisz zebrać wszystkie tygrysie próbki potrzebne do przeprowadzenia 
badań (tak, tak, odchody). Nie masz czasu, by iść dwa raz tą samą drogą.
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www.sklep.nowaera.pl 

 www.nowaera.pl/terapiairozwoj a.widerska@nowaera.pl j.smolinska@nowaera.pl 

Lekcja z MOCĄ 
EMOCJI:
uczy nazywania 
i rozpoznawania 
emocji 
rozwija empaaę
pomaga dzieciom pomaga dzieciom 
budować pozytywny 
obraz siebie 
uczy współpracy 
w grupie 

Wspiera nauczycieli w obowiązku udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolu.

+ 
przewodnik 
metodyczny

40 
lekcji mullmedialnych 

na pendrive

40 
scenariuszy 

zajęć

50 
kart pracy

NOWOCZESNY PROGRAM DO ROZWIJANIA KOMPETENCJI 
EMOCJONALNOOSPOŁECZNYCH DZIECI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ LUB NAPISZ DO NAS


