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Świat wokół nas
JAK DOBRZE GO ZNASZ?

MAGIA SCENY,
SIŁA WSPÓŁPRACY

Za każdym spektaklem stoi zespół ludzi: aktorzy,
scenograf, choreograf, kostiumograf, kompozytor,
dramaturg, reżyser. Przedstawienie to rezultat
ich wspólnej pracy.

MARIONETKI
I PACYNKI

GRA CIENI

Teatr cieni to jeden z najbardziej niezwykłych rodzajów
teatru. Widz obserwuje na ekranie cienie rzucane przez
dekoracje, rekwizyty, lalki i aktorów. Zapoczątkowany
w Chinach w III wieku p.n.e., był popularny również
w Europie w XVII i XVIII wieku. Niektórzy badacze
uważają, że przyczynił się do wynalezienia kina.

Katarzyna Gliwińska

Czym różnią się od
siebie lalki wykorzystywane w teatrze
lalkowym? Marionetka
to lalka poruszana od
góry za pomocą nitek
lub drucików. Każda
linka jest przymocowana do innej części
marionetki.
Pacynkę nakłada się
na dłoń jak rękawiczkę
i porusza palcami,
animując jej ruchy.
Najprostsza pacynka
to… skarpetka naciągnięta na rękę.

Kurtyna w górę!
SHAKESPEARE, CZYLI SZEKSPIR

Ten najbardziej znany na świecie dramatopisarz tworzył
na przełomie XVI i XVII wieku. Jego sztuki teatralne, np.
„Hamlet”, „Makbet”, „Romeo i Julia”, „Otello”, „Burza”, są
wystawiane do dziś na całym świecie. Wiele stworzonych
przez Shakespeare’a słów (neologizmów) weszło na stałe
do codziennego użycia – szacuje się, że wprowadził on
do języka angielskiego 1700 nowych słów!

Teatr Wielki w Warszawie

READ IT

THE MOST
FAMOUS LINE

Ten budynek to rekonstrukcja teatru The Globe
w Londynie, na deskach którego William
Shakespeare wystawił wiele swych sztuk.

GRECKIE POCZĄTKI

W starożytnej Grecji pierwsze sztuki wystawiano
na wytyczonym u stóp wzgórza placu zwanym
orchestrą. Widzowie zasiadali na zboczu góry, początkowo na ziemi, później na kamiennych ławkach. Tak
powstała widownia w kształcie dużego wycinka koła,
czyli theatron. Wystawiano wówczas dwa rodzaje
utworów dramatycznych: komedie i tragedie.
4
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to believe it!

BOGACTWO GATUNKÓW

Współcześnie na deskach teatrów możemy oglądać
nie tylko przedstawienia dramatyczne (komedie, tragedie), lecz także przedstawienia lalkowe, spektakle
dla najnajów (czyli dla najmłodszych dzieci w wieku
od kilku miesięcy do lat trzech), musicale, balety
i opery. Czy wiesz, że największy teatr operowy
na świecie to Teatr Wielki w Warszawie?

"To be, or not to
be, that is the
question" – the
opening phrase
of Act 3, Scene 1
of William Shakespeare's
play Hamlet is the most famous
sentence in theatre history,
and probably the most quoted line
in modern English.
Marzec 2020
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27 marca co roku obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Teatru.
Teatr – znany od czasów starożytnych
– w różnych zakątkach świata
ma nieco inne oblicze. Wszędzie
jest to miejsce wyjątkowe,
w którym przed publicznością
aktorzy kreują nowy świat.

Geologia

WYSPY WULKANICZNE

Czytając, zerkaj na mapę, by lepiej
zrozumieć tajemnice tego miejsca.

Wyspy

Zwierzęta
Hiszpańscy żeglarze nazywali
PRZEMIANA MATERII
Czytając, zastanówczyli
się, które zwierzęta mają
je „Las Encantadas”,
lepiej – stałocieplne czy zmiennocieplne?
„zaczarowane”. To idealne
określenie dla grupy wysp,
które czasem znikają z horyzontu
w obłoku mgły.

Galapagos
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NORTH
AMERICA

PACIFIC
OCEAN

Isabela (Albemarle)

Galápagos AMERICA
Islands

Fernandina
(Narborough)

AFRICA
ATLANTIC
OCEAN

Genovesa
(Tower)

Santiago
(James)
Santa Cruz
(Indefatigable)

ANTARCTICA

Wyspy zyskały nazwy
hiszpańskie i angielskie dzięki pierwszym
przybyszom, którzy tu
dotarli.

Pinzón
(Duncan)

W

Santa Fe
(Barrington)
E

S

6

National Geographic Odkrywca

Floreana
(Charles)
100 km
60 mi

INDIAN
OCEAN
AUSTRALIA

San Cristóbal
(Chatham)

N

ASIA
PACIFIC
OCEAN

Ecuador
SOUTH

Marchena
(Bindloe)

EUROPE

Española
(Hood)

O

dkrył je przypadkowo Hiszpan, Tomás de
Berlanga, w 1535 roku. Jego statek płynął
do Peru, ale został zniesiony z kursu przez silne
prądy morskie.
Od końca XVI wieku do początku XIX wieku
na Galapagos przybywało wielu piratów
i wielorybników. Hiszpanie podróżowali
tędy do Peru po złoto i srebro. Brytyjczycy
zamierzali wykraść łup Hiszpanom. Dopiero
w 1832 roku wyspy oficjalnie przeszły pod
rządy Ekwadoru.
Wyspy Galapagos to niezwykłe miejsce
tętniące życiem. Imponujące czerwono-czarne
ptaki – fregaty – szybują po niebie. Głuptaki
niebieskonogie (to ten sympatyczny zwierzak
na okładce tego numeru) nurkują w wodach
oceanu. Lwy morskie wzywają młode krótkimi
okrzykami przypominającymi klakson. Wielkie
żółwie słoniowe mozolnie wędrują przed siebie.
Legwany morskie czepiają się śliskich skał.
Obok nich jak rakiety przecinają wodę pingwiny z Galapagos. Albatrosy galapagoskie krzyżują dzioby jak szable. Czerwone kraby Sally
Lightfoot przemykają po plaży.
Czy wiesz, że to fascynujące miejsce narodziło się z żywiołów: ognia, wiatru i fal. Opowiemy
dziś jego historię.
Brenna Maloney

Marzec 2020
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READ IT

to believe it!

These are volcanic craters on
Isabela Island.

W 1835 roku na wyspy Galapagos przypłynął
Karol Darwin. Zaobserwował tu, że zwierzęta
pochodzące od tego samego przodka, ale
żyjące w różnych środowiskach (na różnych
wyspach), z czasem zmieniają się, przystosowując do warunków otoczenia. Na tej podstawie
sformułował później teorię ewolucji.

19 klejnotów

Aby odnaleźć zaczarowane wyspy, musisz
wyruszyć z Ekwadoru, państwa w Ameryce
Południowej, i udać się 1000 kilometrów na
zachód. Podróżując wzdłuż równika, dotrzesz
do grupy wysp. To archipelag Galapagos.
Z lotu ptaka niektóre wyspy wyglądają jak
zielone klejnoty wystające z błękitnego oceanu. Inne wydają się zupełnie jałowe. Archipelag składa się z 19 wysp, które mają swoje
nazwy (13 dużych i sześciu mniejszych) oraz
niezliczonej liczby bezimiennych skał. W jaki
sposób wszystkie te wyspy i wysepki powstały
tak daleko od reszty świata? Tajemnica tkwi

w budowie skorupy ziemskiej. A dokładniej
mówiąc, w płytach litosfery, które poruszają
się względem siebie.

Zrodzone z ognia

Wyspy Galapagos znajdują się na jednym
z najbardziej aktywnych wulkanicznie
obszarów na Ziemi. Leżą na płycie Nazca, która
styka się z czterema innymi płytami litosfery.
Na tym obszarze znajduje się plama
gorąca (ang. hot spot), czyli miejsce, w którym
magma znajduje się blisko powierzchni Ziemi.
Gdy magma dotrze do powierzchni, wypływa
jako lawa. Warstwy lawy z czasem formują

stożek wulkaniczny, który wystaje ponad powierzchnię oceanu. W taki sposób ponad trzy
miliony lat temu powstała pierwsza z wysp
Galapagos, Española.

W ruchu…

No dobrze, wiemy, jak powstała jedna wyspa,
ale co z pozostałymi? Pamiętaj, że płyty się
poruszają. Natomiast plama gorąca – nie.
Z czasem Española przemieściła się w kierunku południowo-wschodnim wraz z płytą
Nazca. Następnie nad plamą gorąca utworzyła
się nowa wyspa – San Cristóbal. Układ wysp
odzwierciedla szybkość i kierunek ruchu płyty.

Najmłodsza z wysp Galapagos, Fernandina,
znajduje się obecnie nad plamą gorąca. Ma
tylko 700 tys. lat. Za milion lat Fernandina
przesunie się o 60 km na południowy wschód,
a w jej dawnym położeniu powstanie nowa
wyspa. Wszystkie starsze wyspy także się
przemieszczą.

Ruchome wyspy
Zanim uformowały się wyspy Galápagos,
upłynęły miliony lat. Gdy płyta Nazca
porusza się, nowe wyspy powstają
nad plamą gorąca. Stare wyspy
ostatecznie giną w morzu.
8
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RUCH PŁYTY
Wyspa tworzy się nad plamą gorąca.

Gdy płyta się przemieszcza, wraz z nią
przesuwa się pierwsza wyspa. Nad plamą
gorąca tworzy się druga wyspa.

Gdy powstaje trzecia wyspa, starsze wyspy
ulegają erozji i maleją.
Marzec 2020
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Każda inna

Choć wszystkie wyspy są pochodzenia wulkanicznego, każda jest wyjątkowa. Na Españoli
piasek jest miękki i biały. Na Floreanie plaże
pokryte są milionami maleńkich odłamków
minerału zwanego oliwinem. Z kolei plaże na
Genovesie pokrywają ostre skały, które mogą
przeciąć podeszwy butów.
Starsze wyspy są bardziej zielone. To dlatego,
że miały więcej czasu potrzebnego do pojawienia się tam roślin i zwierząt. Wietrzenie i erozja,
następująca w wyniku działania wiatru i fal,
kruszą skały, dając początek glebie. Z czasem na
glebie pojawiają się rośliny. Wraz z ich wzrostem
tworzą się dobre warunki do życia dla zwierząt.

Pierwsi przybysze

Wyspy Galapagos nie są gęsto zaludnione. Pięć
z 13 dużych wysp jest bezludnych (Santa Cruz,
Isabela, Floreana, San Cristóbal oraz Baltra*),
a na pozostałych mieszka w sumie zaledwie

READ IT

to believe it!

Sea lions sit on the volcanic
rock and enjoy the sun.

30 tys. osób. Wyspy są za to domem dla wielu
gatunków roślin i zwierząt. Panująca tu bioróżnorodność zaskakuje naukowców – uważają ją
za jedną z najbardziej nietypowych na świecie.
Skąd na oddalonych od reszty świata wyspach
wzięło się aż tyle osobliwych stworzeń?
Większość z nich pochodzi od organizmów,
które przybyły z Ameryki Południowej dawno
temu. Pierwsze zawitały tu najprawdopodobniej ptaki. Albatrosy galapagoskie lub ogromne
czarne fregaty mogły przybyć na wyspy
w poszukiwaniu miejsca na odpoczynek lub założenie gniazda. Razem z ptakami na wyspach
pojawiły się nasiona – ptaki „przemyciły” je
między piórami lub w swoich odchodach. Stopniowo więc pojawiało się tu coraz więcej roślin.
Niektóre nasiona mogły też na wyspy przypłynąć – np. nasiona mangrowców. Są one długie, cienkie i cięższe na jednym końcu. Dają się
nieść prądom morskim. Na przybrzeżnej płyciźnie opadają ciężkim końcem w dół i zapuszczają

korzenie. Wiele wysp Galapagos otoczonych
jest lasami mangrowymi. Ich korzenie tworzą
sieć, która ogranicza fale przypływu. Te miejsca
stają się „żłobkami” dla wielu gatunków ryb, bo
tworzą bezpieczne miejsce dla narybku.

Drogą morską i powietrzną

Na wyspę dotarły też owady. Niektóre gatunki
żuków po prostu tu dofrunęły dzięki swoim
silnym skrzydłom. Z kolei pająki przeleciały
ocean „w balonach”. Wiatr przeniósł je setki
kilometrów w specjalnej przędzy.
Zadrzechnie – owady z rodziny pszczołowatych – trafiły na wyspy drogą morską. Składają
one jaja w drewnie dryfującym po morzu.
Najwyraźniej niektóre kawałki drewna podryfowały aż na Galapagos.
A jak dotarły tu większe zwierzęta, np. żółwie słoniowe? Wprawdzie żółwie nie potrafią
pływać, ale mogą unosić się na wodzie – pewnie właśnie taką formę transportu wybrały.
Inne gady mogły dotrzeć tu na różnych dryfujących obiektach.
Na miejscu nie było drapieżników, które
zagrażałyby przybyszom bezpośrednio po ich
dotarciu na wyspy. Zwierzęta zdołały się więc
zadomowić i powoli ewoluowały, dostosowując
się do panujących tu warunków. Po tych pierwszych „kolonizatorach” na wyspach pojawiło
się jeszcze mnóstwo innych gatunków.

READ IT

to believe it!

Albatrosses are the kings
of the skies over the islands.

Wiele roślin na Galapagos kwitnie na
biało lub żółto – te kolory przyciągają
żyjące tu zadrzechnie.

* Na wyspie Baltra nikt nie mieszka, ale ludzie tu pracują.
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Życie na wyspach, w odcięciu od reszty świata, sprawiło, że tutejsze zwierzęta ewoluowały
w zaskakujący sposób, zupełnie inaczej niż
ich krewniacy na kontynentach. Dlatego dziś
na Galapagos znajdziemy naprawdę dziwaczne stworzenia: jaszczurki, które pływają; ryby,
które chodzą; ptaki, które piją krew, i węże,
które żywią się rybami.
Niektóre z tutejszych gatunków wydają się
zupełnie nie z tego świata. A przynajmniej nie
z tej części świata – no bo kto to słyszał, żeby
pingwiny żyły na równiku! Najwyraźniej na
Galapagos wszystko jest możliwe. Pingwiny

musiały tu kiedyś dopłynąć i jakimś cudem
zdołały się dostosować do gorącego klimatu.
Galapagoskie pingwiny to maleństwa – ważą
zaledwie ok. 2,5 kg, co czyni je najmniejszymi
pingwinami na świecie.
Absolutnym ewenementem jest wspomniana już pływająca jaszczurka, a konkretnie
legwan morski – może go pamiętacie, pisaliśmy o nim w poprzednim numerze. To jedyna
jaszczurka na Ziemi, która jest w stanie żyć
i żywić się w morzu. Występuje wyłącznie
na wyspach Galapagos, a wygląda... no cóż,
jak pływający smok. I to niemały – zwierzę
ma ok. 130 cm długości.

OCEAN SPOKOJNY
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Wiatr odpycha wodę od lądu.
fitoplankton

UPWELLING
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Zimna woda z głębin, zawierająca więcej
substancji odżywczych, wznosi się, aby
zastąpić wodę, która została odepchnięta.

Pod wpływem silnych
wiatrów i prądów morskich
powstaje zjawisko
upwellingu. Ocean jest dzięki
temu pełen pożywienia.

Zięby Darwina – to potoczna nazwa mieszkających na Galapagos kilku gatunków
darwinek pochodzących od wspólnego przodka z Ameryki Południowej.

Słowniczek
ZDJĘCIA: S. 6-7 (TŁO) V_E/SHUTTERSTOCK; (DUŻA MAPA) ARIDOCEAN/SHUTTERSTOCK; (MAŁA MAPA) MAPPING SPECIALISTS, LTD; (KRAB) © TUI DE ROY/NATUREPL.COM; (LWY MORSKIE) © BEN HALL/NATUREPL.COM; (PTAK) AVALON/PHOTOSHOT
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Zwierzaki cudaki

darwinka

płyta litosfery – rozległy fragment skalnej
powłoki Ziemi bardzo powoli poruszający się
względem innych jej fragmentów
plama gorąca – obszar aktywności
wulkanicznej w miejscu, w którym do litosfery
dociera strumień magmy z głębi Ziemi
erozja – zachodzi, gdy powierzchnia terenu
jest niszczona przez lód, wodę, wiatry

Co płynie z prądem?

Wyspy są wyjątkowe także ze względu na swoje
położenie – i to w zasadzie dzięki niemu tętnią
życiem. Galapagos leżą w punkcie, w którym
zbiega się kilka dużych prądów morskich – niektóre z nich są ciepłe, inne zaś zimne.
To właśnie prądy wpływają na tutejszy klimat – warunki pogodowe zależą od tego, który
prąd w danym czasie dominuje.
Zacznijmy od Prądu Peruwiańskiego. Płynie
on wzdłuż prawie całego zachodniego wybrzeża
Ameryki Południowej. Niesie wody zimne
i bogate w składniki odżywcze. Tuż przed równikiem skręca na zachód, docierając do Galapagos.
Ten prąd oraz silny wiatr wiejący od lądu
przyczyniają się do powstawania zjawiska
zwanego upwellingiem. Wiatry wiejące nad
oceanem odpychają wody od brzegu. Woda
z głębin wznosi się, aby zastąpić wodę, która
została zepchnięta.
Upwelling pomaga tworzyć bogate środowisko morskie. W jaki sposób? Otóż, gdy organizmy żyjące w oceanie umierają, opadają na
dno i rozkładają się. Oceaniczne głębiny stają
się dzięki temu pełne składników odżywczych.
Upwelling sprawia, że woda z głębin wznosi
się ku powierzchni. Zawarte w niej składniki

bioróżnorodność – bogactwo form życia
panujące w danym miejscu
upwelling – zjawisko wznoszenia się wód
z głębi oceanu na powierzchnię, spowodowane
wiatrem wiejącym od brzegu
odżywcze są wykorzystywane przez mikroskopijne organizmy zwane fitoplanktonem. Nim
z kolei żywią się zwierzęta morskie.

Znikające wyspy

Od maja do grudnia Prąd Peruwiański zderza
się z ciepłym Prądem Panamskim płynącym
z Ameryki Środkowej. Gdy te dwa prądy się spotykają, tworzą chłodną mgłę, zwaną la garúa.
Chmury zbierają się nad wyspami i opadają
w postaci mgły na wyżyny. Z poziomu oceanu
wydaje się, że wyspy znikają!
Tymczasem z zachodu dopływa Prąd Cromwella. Jest to zimny prąd podpowierzchniowy,
który powoduje upwelling. Niesie składniki
odżywcze na powierzchnię, zasilając energią
morski łańcuch pokarmowy. Wszystkie pingwiny i foki z Galapagos żyją na zachodnich
wybrzeżach wysp Isabela i Fernandina, gdzie
upwelling jest najsilniejszy, a woda chłodna.
Galapagos to naprawdę niezwykłe miejsce.
Marzec 2020
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WILDLIFE PROTECTION

I

n the past, giant tortoises were in a lot of
danger. They were killed by sailors who
wanted to eat them or to use their fat in lamps.
About 200,000 tortoises died for these reasons.
Today, the people of the Galápagos see the giant
tortoises as their treasure. They want to help
the animals. So they have opened special centres
where tortoises can be raised safely.

saving
Tortoises
Giant tortoises live in the Galápagos
Islands. They can be as big as a piano.
But they need our protection.

When they hatch from their eggs, tortoises are
very small. They need to be protected, especially
from other animals that might want to eat them.
As they grow, tortoises learn to find food and
have a better chance of surviving. When they
are old enough, scientists take them back to
their islands and set them free. So far, over 7000
young tortoises have been raised this way.

GLOSSARY

1

In the wild, mother tortoises lay their
eggs in holes. They cover them with
sand. When scientists find the eggs, they
bring them to a centre.

2

Scientists label and weigh the eggs.
They put each egg in a dark box.
The eggs hatch in 120 days.
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A baby tortoise
walks on a leaf.

3

A baby tortoise breaks free from its
egg. This can take up to 5 days.

4

For 2 years, young tortoises live in
special pens. This keeps them safe from
other animals that might want to eat them.

PHOTOS: (BIG PHOTO) © BOB LANGRISH/FLPA/MINDEN PICTURES; (LAYING EGGS) © TUI DE
ROY/MINDEN PICTURES; (HAND & EGG, HATCHLING) © PETE OXFORD/MINDEN PICTURES;
(TORTOISES EATING) DIANE JOHNSON/ALAMY STOCK PHOTO; (TORTOISE RELEASE) MAURICIO HANDLER/NATIONAL GEOGRAPHIC IMAGE COLLECTION.

a giant tortoise – żółw słoniowy
a sailor – marynarz
fat – tłuszcz
for these reasons – z tych powodów
treasure – skarb
to raise – tu: hodować
to hatch – wykluć się
a scientist – naukowiec
in the wild – na wolności
to lay eggs – składać jaja
to label – oznaczyć
to weigh – ważyć
a pen – tu: zagroda
to release – uwolnić

5

When they are 5 years old, the tortoises
are released into the wild. They are
old enough, and big enough, to take care of
themselves.

Marzec 2020
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Podróże

MŁODZI ODKRYWCY

Podróże kształcą. Jednak dla Poli i Michała
są też okazją do niesienia pomocy innym.

22 marca przypada Światowy
Dzień Wody. Nie każdy człowiek
na świecie może z niej korzystać
tak jak my w Polsce – po prostu
odkręcając kran. Jednak każdy,
również my, powinien ją
szanować i oszczędzać.
Notowała: Joanna Szustakiewicz

C

ześć, tu Pola i Michał, podróżujące
rodzeństwo i współautorzy bloga
www.polaimichalwpodrozy.pl. Zabieramy
was dziś do serca Afryki, byście – tak jak my
– na własne oczy przekonali się, jak wielkim
skarbem jest woda.
Dopiero tu, w afrykańskiej
wiosce, gdzie upał aż
skwierczy, a studni nie ma,
człowiek uczy się doceniać
każdą kroplę wody.

Woda to życie

– afrykańska opowieść
Pola: Wczoraj rano przed wyjściem do szkoły
mojemu bratu jak zwykle w ostatniej chwili
przypomniało się, że nie umył zębów. Stałam
już z plecakiem przy drzwiach, kiedy zawrócił
do łazienki. Po chwili usłyszałam szum wody
w kranie. Czekałam i czekałam, a woda lała
się i lała. W końcu zawołałam: – Michał!
Nie lej tyle wody! Szum w łazience ucichł.
– O co ci chodzi? – zapytał Michał. – Chciałem dokładnie wypłukać. – A pamiętasz
Muhazi? – przypomniałam mu. Od razu
zrozumiał, co miałam na myśli.
A czy wam czasem ktoś zwraca uwagę,
żebyście oszczędzali wodę? Tak myślałam.
Może jeśli opowiemy wam o naszej wizycie
w Muhazi, łatwiej będzie wam zrozumieć,
dlaczego to takie ważne.
Michał: Muhazi to mała afrykańska wioska.
Leży niedaleko Kigali, stolicy Rwandy. „Muhazi” w lokalnym języku oznacza „jezioro”.
Wokół jednego zbiornika wodnego kręci się
życie całej społeczności. Myślicie, że to niemożliwe? Więc posłuchajcie.
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Dom po afrykańsku

Michał: W Muhazi żyje się skromnie. To nie
znaczy, że rzadko robi się wypady do miasta
czy nie kupuje słodyczy. Skromne życie
w Afryce oznacza, że każdy dzień mieszkańców wioski wypełniony jest tylko tym, co
konieczne, żeby przeżyć. Ich domy to gliniane
chaty pokryte blaszanym dachem. Jedna
z rodzin zaprosiła nas do środka, byśmy mogli
zobaczyć, jak się u nich mieszka.
Pola: Dom (właściwie szopa) był malutki.
Zaraz za wejściem stała ława, przy której rodzina jadała posiłki. Dalej była kuchnia. To
tak naprawdę kawałek przestrzeni z paleniskiem pośrodku i zebranymi w stos suchymi
roślinami. Nie wiem, czy służyły gospodarzom jako jedzenie, czy raczej rozpalali nimi
ogień. W tyle chaty znajdowało się pomieszczenie do spania, łóżka zrobiono z miejscowych roślin. Spali na nich dorośli i dzieci. Za
chatą była zagroda dla zwierząt, chociaż, gdy
przyszliśmy, zwierzaki wylegiwały się akurat
przed wejściem do domu.

Ta niewielka gliniana chata to dom
dla całej rodziny. W środku wygląda
równie skromnie jak na zewnątrz.

Krowy na wagę złota

Michał: Czy wiecie, że w Muhazi, tak jak w wielu
innych biednych wioskach, kozy i krowy są ważniejsze od pieniędzy? Kto może sobie pozwolić
na zakup i utrzymanie tych zwierząt, ten jest tu
bogaty. W pobliżu nie ma sklepów, zaś krowy
i kozy dają mleko, a gdy trzeba – także mięso.
Dlatego są tak ważne dla mieszkańców.
Ten, kto posiada zwierzęta, ma też jednak
więcej obowiązków. Żeby przeżyć, krowy
i kozy muszą jeść i pić. To tak oczywiste,
że może wam się wydać śmieszne. Ale w okolicy
nikt nie ma kranu, z którego mógłby
Marzec 2020
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Pola: Gdyby dzieci mogły chodzić do szkoły,
a potem studiować, dowiedziałyby się, jak
doprowadzić wodę do miejsc, gdzie jest trudno dostępna. Życie wioski stałoby się dużo
prostsze. Kolejne dzieci zamiast spędzać dni
na zdobywaniu wody, miałyby czas na szkołę.
Dzięki temu miałyby potem większe szanse
na studia i pracę i tak dalej, i tak dalej…
Rozumiecie teraz, w czym rzecz? Życie wioski
naprawdę kręci się wokół wody.

Codzienny marsz
do wodopoju
to konieczność.
Zwierzęta muszą pić.

zrobić sobie wolne od nauki, to jednak brak
dostępu do edukacji wcale nie jest fajny.
I ma bardzo poważne konsekwencje.

Kto się nie uczy, ten jest biedny
tak po prostu nalać kozom wody. Nie ma też
strumieni czy stawów. Aby napoić zwierzęta,
trzeba zaprowadzić je do oddalonego o kilka
kilometrów jeziora.
Pola: Jeśli dotąd nie widzieliście związku
między brakiem wody a biedą mieszkańców
Muhazi, teraz wszystko się wyjaśni.

Codzienny trud

Pola: Każdego dnia mieszkańcy wioski muszą
pokonać wiele kilometrów, aby napoić swoje
zwierzęta i przynieść ze studni wodę dla całej
rodziny. Dorośli mają wiele innych obowiązków i zajęć w gospodarstwie, dlatego zadanie
zdobywania wody najczęściej przypada dzieciom. Co dzień zaganiają zwierzęta i dźwigają
ciężkie baniaki z wodą. Przyznajcie się, jak
często próbujecie się wymigać, kiedy rodzice
proszą was, żebyście im w czymś pomogli?
W Muhazi już kilkuletnie dzieci mają stałe
i wcale nie lekkie obowiązki.
Michał: Po wodę trzeba iść daleko i długo
to trwa. Dlatego wiele dzieci nie ma czasu
chodzić do szkoły. I chociaż fajnie jest czasem
18
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Michał: Dzieci, które nie chodzą do szkoły,
nie zdobywają wiedzy o świecie, nie uczą się
czegoś, co pozwoliłoby im w przyszłości dostać pracę w mieście. Jeśli mają szczęście i ich
rodziców stać na to, żeby zapłacić za naukę,
udaje im się skończyć szkołę podstawową.
Potem jednak wracają do rodzinnej wioski,
by pomóc utrzymać rodzinę. W ten sposób
gdy dzieci dorastają, żyją tak samo jak ich
rodzice, a jeszcze wcześniej dziadkowie.
W wiosce nic się nie zmienia i nadal każdy
dzień to walka o wodę i o przeżycie.

READ IT

to believe it!

Did you know that more people in the
world have mobile phones than have
access to a toilet? This is not a joke.

ZDJĘCIA S. 16-19: (PRZEKRÓJ WODY) PONGSAKORNJUN/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO, (DŁONIE) GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO, (GLINIANA CHATA) WLABLACK/SHUTTERSTOCK.COM, (CHŁOPIEC
Z BYDŁEM, TELEFON KOMÓRKOWY) SHUTTERSTOCK.COM, (STUDNIA) GARY S CHAPMAN/GETTY IMAGES, (DZIECI Z OŁÓWKAMI, DZIECI Z BANIAKAMI Z WODĄ) JOANNA I PAWEŁ SZUSTAKIEWICZ.

Dzieci w Muhazi nie mają przyborów szkolnych. Cieszą się
z każdego drobnego prezentu.

READ IT

to believe it!

To stay healthy, a person needs 1.5 litres
(6 glasses) of water every day. Imagine
how hard it is to drink that much when
there is no source of water nearby.

Wodę dla całej rodziny
trzeba przytaszczyć
z oddalonej o kilka
kilometrów studni.

Możemy pomóc!

Michał: Ponieważ w Muhazi panuje bieda,
problemem jest też zdobycie pieniędzy
na naukę. Czy wiecie, ile kosztują trzy miesiące nauki w Afryce? 5000 franków rwandyjskich. To tyle co u nas 20 złotych. Myślicie
pewnie, że to mało? Niestety, większość
mieszkańców Muhazi nie ma takiej kwoty.
Poza tym, aby dotrzeć do szkoły, trzeba
przeprawić się łódką, a to kolejny koszt:
200 franków (nasze 80 groszy) tygodniowo.
W szkołach brakuje podręczników, zeszytów,
przyborów do pisania, niemal wszystkiego.

Pola: Po powrocie z Afryki zastanawialiśmy
się z rodzicami, co możemy zrobić, by chociaż trochę pomóc dzieciom z Muhazi.
W końcu udało nam się coś wymyślić.
Razem z polskimi szkołami zorganizowaliśmy kiermasze i loterie. Zebrane w ten
sposób pieniądze przeznaczyliśmy na naukę
dla 100 najbiedniejszych dzieci oraz kupiliśmy materiały edukacyjne. Naprawiliśmy
też szkolną łódkę i kupiliśmy do niej silnik.
Mamy nadzieję, że dzięki temu więcej dzieci
będzie mogło się uczyć i bezpiecznie przeprawiać przez jezioro.
Marzec 2020
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W PODRÓŻY

Czy wiecie, że ciało dziecka
składa się w 75% z wody?
Tak, tak, jesteśmy prawie jak
meduzy – ich ciało to w 95%
woda. Dlatego ludzie tak bardzo
potrzebują wody. Ale nie zawsze
mają jej pod dostatkiem…

Odkrywaj świat razem z rodzeństwem
młodych podróżników.

Notowała: Joanna Szustakiewicz

W

ioska Muhazi, o której przeczytaliście
na poprzednich stronach, to nie wyjątek, jeśli chodzi o problemy z wodą. Tak
naprawdę 750 mln ludzi na świecie nie ma
dostępu do bezpiecznych źródeł wody. Pewnie
zastanawiacie się, jak to możliwe, skoro gdy
spojrzeć na Ziemię z kosmosu, jest cała niebieska. I tak właśnie się na nią mówi – błękitna
planeta. Owszem, woda pokrywa 70% powierzchni naszego globu, ale tylko 2,5% z tego
to woda słodka, a zaledwie 1% tych zasobów
to woda pitna. Reszta to słona woda morska,
czyli właśnie morza i oceany, które widać,
gdy patrzymy na Ziemię z kosmosu.

Skąd się bierze woda w twoim domu?

W oda x 3

Firmy odpowiedzialne za oczyszczanie wody pobierają ją z rzek, jezior
lub sztucznych zbiorników. Aby woda nadawała się do picia, musi przejść
długi proces oczyszczania, czyli uzdatniania. Odbywa się to w stacjach
uzdatniania wody. Następnie wodę poddaje się dezynfekcji, która oczyszcza ją z groźnych mikroorganizmów. Tak oczyszczona woda jest rozprowadzana za pomocą instalacji wodociągowej do naszych domów.
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2. Ile dni człowiek może
przeżyć bez picia?
a. 1 dzień
b. 4 dni
c. 10 dni

Co będzie, jeśli napijemy
się słonej wody?

N ie m a r n u je m

y!

Umówiliś
my się z r
odzicami,
nie oszcz
że będzie
ędzać wo
my codzie
dę. Dlate
1. Zakręca
ng
o
:
my kran p
odczas my
2. Bierzem
cia zębów
y prysznic
.
zamiast ką
3. Nie zmy
pieli w wa
wamy pod
nnie.
bieżącą w
4. P ijemy
odą.
wodę z kr
a
nu (wypro
wej butelk
dukowanie
i wymaga
1 plastiko
3 razy wię
objętość ta
cej wody n
kiej butelk
iż wynosi
i).
5. Z bieram
y deszczó
wkę do po
i innych ro
dlewania k
ślin.
wiatów
A jakie są
wasze sp
osoby na
oszczędza
nie wody?

Wirtualna woda?

To taka woda, która została użyta w procesie
produkcji różnych artykułów. Na przykład:
– Poranna kawa to 140 l wody użytej podczas
uprawy, produkcji i transportu ziaren.
– Kanapka z serem to 130 l wody potrzebnej
do produkcji pieczywa oraz nabiału.

Czy wiesz już wszystko
o wodzie? Rozwiąż
krótki quiz i sprawdź.
Odpowiedzi znajdziesz
na stronie 43.
1. Aby wyprodukować
parę jeansów, potrzeba
tyle wody, ile zmieściłoby się w:
a. wannie
b. małym basenie

h
Ponad 61% światowyc
zn
y ajzasobów słodkiej wod
dzie
duje się na Antarkty
ywa
– to lodowce i pokr
śnieżna.

Będzie nam się chciało jeszcze bardziej pić!
Możemy mieć skurcze mięśni, halucynacje,
a nawet umrzeć. Dlaczego? Bo nasz organizm będzie się próbował pozbyć nadmiaru
soli. Żeby ją z siebie „wypłukać”, będzie
musiał wykorzystać wodę, którą zgromadził
w komórkach. I jeszcze bardziej się odwodni.

Wodny quiz

Woda słodka (ang. fresh water,
czyli świeża woda) to taka,
która ma bardzo mało soli.
Dzięki temu nadaje się do picia
(po wcześniejszym oczyszczeniu
i uzdatnieniu). Jest m.in.
w lodowcach, rzekach, jeziorach
i podziemnych źródłach.
Woda słona (ang. salt water)
ma dużo soli i dlatego nie nadaje
się do picia.
Jest w morzach i oceanach.

3. Ile litrów wody
potrzeba do produkcji
1 kg ryżu?
a. 100 l
b. 3000 l
4. Czy to prawda, że
biorąc prysznic, zużywasz średnio 3 razy
mniej wody niż biorąc
kąpiel w wannie?
a. tak
b. nie
Marzec 2020
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Welcome to

Autor gry: Nick Rattenbury
Ilustracje: Agnieszka Antoniewicz

the Galápagos

Leave only Footprints, Take only Photos
You are about to visit nine of the amazing Galápagos Islands and photograph their most wonderful places.
The adventure is going to be full of surprises, so get ready!
CEL GRY
Waszym zadaniem jest odwiedzenie jak największej
liczby wysp i zdobycie ich zdjęć. Przed rozpoczęciem
gry umówcie się, ile wysp trzeba odwiedzić, żeby
zwyciężyć (np. szybsza rozgrywka – 6, dłuższa
– wszystkie 9 wysp z naszej mapy).
PRZEBIEG GRY
Każdy z graczy zaczyna rozgrywkę, stawiając swój
pionek na wybranym przez siebie polu „S”.
Na początku swojej kolejki gracz rzuca kostką, żeby
sprawdzić, o ile pól może się przesunąć.
Można poruszać się po kwadratowych polach do góry,
w dół, w prawo oraz w lewo, ale nie po przekątnej.
Gracz, który wyląduje na polu z rysunkiem, sprawdza, co dany rysunek oznacza (legenda pod planszą)
i postępuje zgodnie z instrukcją.
Gdy gracz dotrze do pola z kropką, musi rozwiązać
jedną łamigłówkę przypisaną do danej wyspy (patrz:
strona obok). Dopiero po jej prawidłowym rozwiązaniu może wziąć zdjęcie wyspy. Jeśli nie rozwiąże
łamigłówki, nie bierze zdjęcia. Uwaga! Odpowiedzi
do łamigłówek znajdziesz na stronie 43.
Kolejny gracz, który dotrze do tej samej wyspy,
rozwiązuje inną łamigłówkę (są po trzy łamigłówki
i zdjęcia dla każdej wyspy).
ZWYCIĘSTWO
Zwycięża ten gracz, który zbierze ustaloną przed
rozgrywką liczbę fotografii.
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GLOSSARY
a shipwreck – wrak statku
a current – prąd morski
diagonally – po przekątnej
a space – pole na planszy
miss a turn – tracisz kolejkę
a person overboard – człowiek za burtą
an octopus – ośmiornica
a whirlpool – wir
backwards – od tyłu
lonesome – samotny
upside-down – do góry nogami
to unscramble – poukładać, uporządkować
main – główne
tiny – maleńkie
a species – gatunek
a mirror – lustro
a gem – kamień szlachetny
to fill in – uzupełnić
the equator – równik
an arrow – strzałka
ash – popiół
a saddle – siodło

Nauka
SŁYNNE WYNALAZKI

Czy układałeś (układałaś) kiedyś kostkę
Rubika? Jeśli nie, koniecznie spróbuj!
To naprawdę wciąga.

Magiczna

kostka
Rubika

Razem z modą na lata 80. – buty sportowe, bluzy
i fryzury jak ze starych teledysków – wróciła
popularność kostki Rubika. Ten nieduży przedmiot
zmusza nasz mózg do sporego wysiłku, ale sprawne
układanie kostki przynosi wielką satysfakcję.
Ewelina Jamka
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H

istoria powstania kostki jest ciekawa.
Zaczęła się w 1974 roku w Budapeszcie
na Węgrzech, gdzie mieszkał architekt
i rzeźbiarz Erno Rubik. Zawsze interesowała
go przestrzeń – to, jakie daje możliwości, jak
obiekty mogą w niej zmieniać miejsce, jak
się przesuwać. Był uzdolniony technicznie,
a jednocześnie miał wielką wyobraźnię
– może po tacie, który był inżynierem,
i po mamie poetce? Na pomysł skonstruowania kostki wpadł podczas zajęć ze studentami
(wykładał architekturę), gdy zastanawiał się,
jak zbudować mechanizm, który pozwalałby
na przemieszczanie różnych elementów
w kilku płaszczyznach. Kostka spodobała się
nie tylko studentom, lecz także ich znajomym

– też chcieli takie mieć! Gdy studenci zaczęli
o nie prosić swojego profesora, najpierw się
zdumiał, a potem zrozumiał, że wynalazł
superłamigłówkę. Kostka trafiła do sprzedaży.

Światowy hit

W Budapeszcie ludzi układających kostkę
Rubika można było zobaczyć w parkach, na
przystankach, wszędzie. Węgrzy nazywają ją
magiczną kostką (bűvös kocka). W latach 80.
moda na nią opanowała świat – między 1980
a 1982 rokiem sprzedało się 100 milionów
egzemplarzy! My w Polsce też zachwyciliśmy
się tym gadżetem. Nasi rodzice układali ją na
przerwach i... pod ławką w czasie lekcji. Nie
mieli, jak my dziś, internetu, by podejrzeć,
Marzec 2020
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jak to robią lepsi, a ułożenie kostki Rubika
jest nie lada wyzwaniem. Samemu Rubikowi
ułożenie jej po raz pierwszy zajęło miesiąc.
Nic dziwnego, skoro możliwych kombinacji
kostki typu 3×3 (czyli składającej się z 3 kwadratów w każdym rzędzie) jest... 43 tryliony
(dokładnie 43 252 003 274 489 856 000),
a prawidłowe ułożenie tylko jedno. Może
minąć nawet kilka miesięcy, zanim się uda.

Jak ją rozgryźć

Zamiast próbować intuicyjnie ułożyć kostkę, można wykorzystać wymyślone i przećwiczone przez innych sprawdzone metody
układania. Powstało ich wiele, np. uznany
za najłatwiejszy system LBL (Layer by Layer,
czyli „warstwa po warstwie”). Nie jest najszyb-

szy, bo wymaga wykonania od 100 do
200 ruchów, by ułożyć klasyczną kostkę
Rubika. Szybsza, ale trudniejsza, jest
metoda Fridrich – wystarczy wykonać
od 40 do 60 ruchów, by osiągnąć ten sam
efekt. Oba sposoby opierają się na algorytmach – czyli na konkretnych ruchach,
które należy wykonać w określonej kolejności.
Kostkę Rubika układa się jakby od różnych
stron naraz – nie tak, że najpierw powstaje
jedna ściana kolorów, potem druga, trzecia
itd. Przykładowo – najpierw układamy pierwszy górny rząd, potem rogi trzeciego rzędu
i środkowe kosteczki trzeciego rzędu każdej
ze ścian. Instrukcje znajdziemy w internecie.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „kurs
układania kostek Rubika”, a wyskoczą kursy
i instrukcje z dokładnymi opisami i rysunkami oraz filmiki na YouTube. Są nawet

READ IT

to believe it!

The first book with instructions
on how to solve the Rubik’s Cube
was written by a 12-year-old.
His name was Patrick Boosert.

Dla mistrzów

Najlepsi mogą sprawdzić się na zawodach w speedcubingu,

czyli układaniu na czas kostki Rubika i innych kostek logicznych.

Wśród polskich zawodników wyróżnia się Adaś Chodyniecki ze Świdnicy. Ma 12 lat
i choć kostką Rubika zajmuje się dopiero od 2 lat, już ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia, m.in. srebrny medal na Otwartych Mistrzostwach Niemiec German
Open 2019. Zakwalifikował się też do Mistrzostw Świata w Australii WCA World
Championship 2019 jako najmłodszy zawodnik z Polski w historii mistrzostw.
Medalu tym razem nie zdobył, ale w konkurencji układania kostki typu 2×2

i Pyraminx wszedł do półfinału. Medale przywieźli za to dwaj inni polscy zawodnicy
(obaj w kategorii Pyraminx) – Tymon Kolasiński (złoty) i Dominik Górny (srebrny).
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The original classic Rubik’s Cube had
six colours: white, red, blue, orange,
green and yellow. It was called
the Magic Cube.

Robot rekordzista

ZDJĘCIA: S. 24-25 DYNAMICFOTO/SHUTTERSTOCK.COM; S. 26-27 (ERNO RUBIK) ALLAN TANNENBAUM/POLARIS/GETTY IMAGES,
(KOSTKA W DŁONIACH) YULIIA MYRONIUK/SHUTTERSTOCK.COM, (SAMA KOSTKA) DND_PROJECT/SHUTTERSTOCK.COM.

Erno Rubik prezentuje
nową wersję swojej kostki
(Nowy Jork, 1986).

Z układaniem kostki Rubika najlepiej
radzą sobie... roboty. Co jakiś czas

pojawiają się doniesienia o kolejnych
próbach i coraz lepszych wynikach.

W 2016 r. niemiecki robot Sub1 Reloaded

ułożył kostkę w 0,637 sekundy, bijąc rekord

aplikacje na telefon. Jeśli ktoś woli papierowe
materiały, może kupić poradnik książkowy.

Szybcy i mądrzy

Niektórzy mówią, że układanie kostki trochę
przypomina szachy, ale jeszcze bardziej – programowanie. Jest podobnie logiczne i przewidywalne (to nie przypadek, że wśród programistów jest wielu fanów kostki Rubika). Gdy
się opanuje algorytmy i zrozumie
zasadę działania, zaczniemy
zauważać możliwości
skrótów, będziemy
coraz szybsi i…
coraz mądrzejsi.
Układanie

świata (wpisany do księgi Guinnessa).

Choć wygląda to na rozrywkę, takie roboty

testuje się po to, by poznawać ich możliwo-

ści, a potem wykorzystywać np. w chirurgii,
precyzyjnych pracach elektronicznych
i pojazdach bezzałogowych.

Kostkę Rubika układał też sympatyczny

robot Wall-e – w filmie z 2008 roku, w ga-

rażu pełnym rupieci, które ludzie zostawili,
ewakuując się z Ziemi.

kostki wciąga jak najlepszy serial, a przy tym
rozwija logiczne myślenie, spostrzegawczość,
zdolność zapamiętywania i wyobraźnię przestrzenną, zwiększa szybkość przyswajania informacji, ułatwia rozumienie geometrii. To tak,
jakby nasz mózg regularnie pobierał aktualizacje. Dziś możemy układać nie tylko klasyczną
kostkę Rubika, ale przeróżne warianty kostek
logicznych, np. 4×4 (czyli z 4 kwadratami
w rzędzie), 7×7, nieregularne, kuliste, plastikowe, drewniane, z cyframi zamiast kolorów...
Jest w czym wybierać!
Marzec 2020
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along came

English
A TRUE STORY

a polar bear
This is Audun.
He takes pictures.
He wanted a picture
of a polar bear.

GLOSSARY
t o set up – ustawić
t o find – znaleźć
t o push – pchać
to fall into – wpaść do...
to grab – chwycić
broken – zepsuty
phew!– uff!

Audun set up his camera.
A polar bear found it.
The camera went click, click!

National Geographic Odkrywca

Audun wanted his camera back.
He got a robot.
He put it in the water.
The robot grabbed the camera.

The polar bear
pushed the camera.
It fell into the water.
Oops!

PHOTOS: XXXX
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PHOTOS: (BIG PHOTO) © INGO ARNDT/MINDEN PICTURES; (PORTRAIT) COURTESY OF
AUDUN RIKARDSEN; (OTHER PHOTOS) AUDUN RIKARDSEN.

Audun Rikardsen

The camera was broken.
But the pictures were okay.
Phew!
Marzec 2020
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Świat i ludzie

MŁODZI SPOŁECZNICY

Czy jest coś, co chcesz zmienić
w swoim otoczeniu? Działaj śmiało!
I namów do współpracy znajomych!

W
Czy mając 11 albo 17 lat, można wpływać na rzeczywistość?
Naprawiać świat i zachęcać innych do działania?
Przeczytajcie historie młodych ludzi, które są dowodem na to,
że nastolatki mogą zmieniać świat na lepsze.

śród nastolatków nie brakuje wynalazców, twórców, społeczników
czy ekologów, których działania mają moc
sprawczą. Co ich motywuje do wzięcia
spraw w swoje ręce?
Większość z nich chce po prostu rozwiązać jakiś problem – jednej osoby lub nas
wszystkich. Są wrażliwi, empatyczni, dostrzegają potrzeby innych, nie godzą się na
społeczne nierówności i niesprawiedliwość.
Cechują ich wyjątkowa wytrwałość,
odwaga, nieustępliwość i konsekwencja
w dążeniu do celu. Wszyscy swoimi działaniami udowadniają, że chcieć to móc.
Może i ciebie zainspirują?

Niech nas USŁYSZĄ!
Katarzyna Gliwińska

30

National Geographic Odkrywca

Marzec 2020

31

To ja, Malala
Greta nie była pierwszą dziewczynką, która
porwała tłumy. Kilka lat wcześniej, w 2014 roku,
przyznano Pokojową Nagrodę Nobla innej nastolatce. Otrzymała ją 17-letnia Pakistanka Malala
Yusufzai za kampanię w obronie prawa
do edukacji muzułmańskich dziewczynek.
Kiedy Malala miała 11 lat, talibowie dopuścili się brutalnego ataku na szkołę, w której się uczyła. Wkrótce
po tym wydarzeniu dziewczynka wygłosiła swoje
pierwsze publiczne przemówienie, którego
tytuł brzmiał „Jak śmiecie odbierać mi prawo
do edukacji?”.
Rok później Malala przyjęła propozycję BBC,
by prowadzić bloga o życiu dziewczynek w Pakistanie.
Pisząc, zaczęła walczyć o prawo dziewczynek i kobiet

There is no plan(et) B

READ IT

to believe it!

Dziś hasło „kryzys klimatyczny” nie schodzi z pierwszych stron gazet i chyba każdy ma już świadomość
czekających nas zmian klimatycznych. Do nagłośnienia tego tematu w dużej mierze przyczyniła się
17-letnia Szwedka Greta Thunberg, która w sierpniu 2018 roku, zamiast pójść na rozpoczęcie nowego
roku szkolnego, stanęła pod szwedzkim parlamentem i rozpoczęła szkolny strajk klimatyczny.
Szwecja zmagała się wówczas z falą upałów i suszą,
trwające kilka miesięcy pożary pochłonęły 25 tys.
hektarów lasów. Greta uznała, że ktoś wreszcie musi
głośno i wyraźnie powiedzieć, że to my ludzie doprowadziliśmy do kryzysu klimatycznego i jeśli nie zrobimy
nic, by zapobiec jego skutkom, Ziemię czeka katastrofa.
Nastolatka konsekwentnie w każdy kolejny piątek
opuszczała szkolne zajęcia i kontynuowała swój protest
przeciwko bierności rządu Szwecji i niepodejmowaniu
przez niego żadnych działań, które mogłyby ograniczyć
skutki kryzysu klimatycznego. Rozpoczynając strajk,
15-letnia wówczas Greta nie przypuszczała, że po kilku
miesiącach będzie miała setki tysięcy zwolenników,
32
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fanów i naśladowców na całym świecie, że uściśnie
dłoń najważniejszym politykom, trafi na okładki najbardziej opiniotwórczych magazynów, wygłosi poruszające
przemówienie na szczycie ONZ w USA oraz zostanie
nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.
Pół roku po rozpoczęciu przez Gretę protestu,
w marcu 2019 roku, strajkowali i protestowali na ulicach uczniowie z ponad 2 tys. miast w 133 państwach
– także w kilku miastach w Polsce. Szacuje się, że na
ulice na całym świecie wyszło ponad 1,6 mln nastolatków! Szwedka zainspirowała zarówno młodzież,
jak i dorosłych do działania na rzecz zapobiegania
skutkom ocieplenia klimatu w różnych zakątkach globu.

YOU NEED TO BE STRONG

Becoming a public person is not easy. Some
people don't like what Greta Thunberg does
and says. Many adults, including politicians,
criticise her and make fun of her. But Greta
doesn’t give up and continues her mission.

do edukacji. Niestety jej pseudonim wyszedł na jaw
i talibowie zagrozili dziewczynce śmiercią.
W wieku 15 lat Malala przeżyła brutalny zamach
– uzbrojony talib wtargnął do autobusu, którym podróżowała i postrzelił ją w głowę. Malala w stanie krytycznym
trafiła do szpitala, poddano ją wielu operacjom
w Pakistanie i Wielkiej Brytanii. Udało jej się przeżyć,
jej mózg nie został uszkodzony. Dziewięć miesięcy
po zamachu 16-letnia Malala wygłosiła przemówienie
w ONZ, wzywając światowych liderów do zmian polityki
i do zapewnienia dziewczynkom na całym świecie
równego dostępu do edukacji. „Ekstremiści bali się
i boją książek i długopisów. Moc edukacji przeraża ich.
Boją się kobiet. Weźmy więc nasze książki i długopisy.
Są naszą najpotężniejszą bronią” – mówiła.
Media społecznościowe zalały zdjęcia dziewczynek
z książką w ręku opatrzone hashtagiem #BooksNotBullets
(pol. #KsiążkiNieKule) – tak zwolennicy idei propagowanych przez Malalę okazywali jej wsparcie. Sięgnijcie
po autobiograficzną książkę „To ja, Malala”, jeśli chcecie
dowiedzieć się więcej o tej niezwykłej postaci.
Malala przemawia na ceremonii
wręczenia Pokojowej Nagrody
Nobla w 2014 r.
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ZDJĘCIA: 30-31 (GRETA THUNBERG) MICHAEL CAMPANELLA/GETTY IMAGES, (ALEX DEANS) GEORGE PIMENTEL/WIREIMAGE/GETTY IMAGES, (YASH GUPTA) FREDERICK M. BROWN/GETTY IMAGES, (MALALA YOUSAFZAI) LUIZ RAMPELOTTO/PACIFIC PRESS/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES, (EASTON LACHAPPELLE) AUDE GUERRUCCI-POOL/GETTY IMAGES, (AMIKA GEORGE) VICTORIA JONES/PA IMAGES VIA GETTY IMAGES.
S. 32-33 (GRETA THUNBERG SIEDZĄCA NA CHODNIKU) MICHAEL CAMPANELLA/GETTY IMAGES, (GRETA THUNBERG Z MIKROFONEM) SARAH SILBIGER/GETTY IMAGES, (MALALA YOUSAFZAI Z KSIĄŻKĄ)DAN KITWOOD/
GETTY IMAGES, (MALALA YOUSAFZAI PRZEMAWIA) NIGEL WALDRON/GETTY IMAGES.

Samotny strajk Grety szybko
przerodził się w pospolite
ruszenie. Dziewczynka
pociągnęła za sobą tłumy.

Amika George miała 17 lat, gdy usłyszała,
że są w Wielkiej Brytanii dziewczynki i kobiety,
których nie stać na środki higieniczne
w czasie miesiączki.
Nie wychodzą więc w tym czasie z domu, nie chodzą
do szkoły i do pracy. Amika, poruszona tą kwestią,
korzystając z mediów społecznościowych, hashtagu
#FreePeriods i sieci znajomych, zorganizowała protesty, które nagłośniły sprawę i zaangażowały tysiące
osób, w tym polityków i celebrytów. Nastolatka
przekonywała, że skoro rząd brytyjski dysponuje listą
dzieci kwalifikujących się do bezpłatnych szkolnych
posiłków, powinien wszystkim dziewczynkom

z tej listy zapewnić bezpłatny dostęp do środków higienicznych niezbędnych podczas miesiączki. W efekcie
zdecydowanych działań nastolatki po dwóch latach od
pierwszych protestów we wszystkich szkołach średnich
i na uczelniach w Wielkiej Brytanii są dostępne bezpłatne
podpaski i tampony! Od tego roku bezpłatne środki
higieniczne będą dostępne także w brytyjskich szkołach
podstawowych. Podobne akcje w mediach społecznościowych prowadzą obecnie nastolatki we Francji.

PODZIEL SIĘ OKULARAMI

Yash Gupta założył w wieku 14 lat organizację
Sight Learning, która zbiera używane okulary dziecięce
i przekazuje je potrzebującym dzieciom w Indiach, Hondurasie, Meksyku i innych miejscach na świecie. Pomysł
przyszedł mu do głowy po tym, jak sam uszkodził swoje
okulary na treningu i na kolejne czekał dwa tygodnie.
W tym czasie nie widział wyraźnie i miał problemy
z nauką. Aż 12 milionów dzieci na całym świecie żyje bez
okularów, choć ich potrzebuje! Yash postanowił to zmienić.
Pomysł Yasha był
genialny w swej prostocie – przekażcie
swoje stare okulary
dzieciom, których
nie stać na nowe.
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Proteza z klocków LEGO

Amika nie zawahała się przemawiać
przed siedzibą
premiera Wielkiej
Brytanii.

Rozkręcanie akcji społecznych, przyciąganie uwagi tłumów i zainteresowania mediów to tylko jedna z dróg do ulepszania rzeczywistości.
Zmiany można zapoczątkować także w zaciszu własnego pokoju.

ZDJĘCIA S. 34-35: (ALEX DEANS) GEORGE PIMENTEL/WIREIMAGE/GETTY IMAGES,
(YASH GUPTA) FREDERICK M. BROWN/GETTY IMAGES, (EASTON LACHAPPELLE) AUDE
GUERRUCCI-POOL/GETTY IMAGES, (AMIKA GEORGE) VICTORIA JONES/PA IMAGES VIA
GETTY IMAGES, (OKULARY, ROBOTYCZNA RĘKA) SHUTTERSTOCK.COM.

Miesiączka bez tabu

Taką drogę wybrał Amerykanin Easton LaChappelle.
Od dziecka uwielbiał rozkładać wszystko na części
pierwsze. Gdy trochę podrósł, nauczył się składać
z tych pojedynczych elementów nowe, nieoczywiste
urządzenia. Pomysł na stworzenie robotycznej ręki,
czyli protezy kierowanej bezpośrednio ludzkim
mózgiem, przyszedł mu do głowy, kiedy miał 14 lat i
nudził się w szkole. Zaczął majstrować w domu
i z klocków Lego, drutu wędkarskiego oraz z użyciem
drukarki 3D zbudował ramię robota, które przez
kolejne miesiące udoskonalał.
W tym czasie poznał 7-letnią dziewczynkę, która
nie miała ręki, a koszt protezy znacznie przewyższał
możliwości finansowe jej rodziny. Easton zdał sobie
sprawę, że sposobem na obniżenie kosztu produkcji

READ IT

to believe it!

HELP FOR THE BLIND

At the age of 12, Alex Deans created
a navigation device which helps blind
people walk safely. A special turning
joystick tells them which way to go.

Easton umieścił
swój projekt w internecie, by każdy
mógł go nieodpłatnie pobrać.

Prezydent Barack Obama ściska robotyczną dłoń zaprojektowaną przez Eastona.

protez jest właśnie wykorzystanie drukarki 3D. Mimo
ograniczonych możliwości (chłopiec nie miał pieniędzy,
nie mógł też skorzystać z naukowych konsultacji, np. na
uczelni, ponieważ mieszkał w niewielkiej miejscowości
w Kolorado) Easton udoskonalał swój wynalazek we
własnym pokoju, eksperymentując i zaglądając co jakiś
czas do internetu.
Konstruktorski i technologiczny zmysł nastolatka
oraz jego wytrwała samodzielna praca nad projektem
zaimponowały naukowcom z NASA. W wieku 17 lat
Easton dołączył do ich zespołu pracującego nad robotem, który ma stać się członkiem załogi kosmicznej.
Projekt robotycznej ręki chłopiec udostępnił w internecie
– każdy może go nieodpłatnie pobrać i wykonać ramię
przy użyciu drukarki 3D.
Marzec 2020
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English
COMIC STORY
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Written and illustrated by Karol Kalinowski

GLOSSARY: A COMPETITION – KONKURS; A DOME – KOPUŁA; UNFORTUNATELY – NIESTETY; TO ORDER – ZAMÓWIĆ; A WORKSHOP – TU: PRACOWNIA; TO SIT STILL – SIEDZIEĆ
NIERUCHOMO; TO POSE – POZOWAĆ; A MASTERPIECE – ARCYDZIEŁO; A MOOD – NASTRÓJ; MYSTERIOUS – TAJEMNICZY; TO BOTHER – PRZESZKADZAĆ.
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Świat i ludzie
POLSKIE KORZENIE

Współtwórca muzeum

Są w polskiej historii
postacie i wydarzenia,
o których niewiele
osób słyszało, a które
zasługują na uwagę.
Opowiadamy o nich
w naszym cyklu
artykułów.

Jego małą ojczyzną było Grodno, a oczkiem
w głowie – przyroda całego regionu. Jako
nauczyciel, badacz i ekolog nieustannie o niej
mówił i aktywnie działał na rzecz jej ochrony.
Katarzyna Rygiel

J

an Kochanowski urodził się 4 (lub 16) lutego 1894 roku w Grodnie (obecnie Białoruś).
Studiował w Taborze (Czechy) oraz w Dorpacie
(obecnie Tartu, Estonia), jednak w ukończeniu studiów przeszkodziła mu pierwsza wojna
światowa. Od 1919 roku pracował jako nauczyciel w gimnazjum w rodzinnym mieście.
W 1925 roku uzyskał dyplom z ekonomiki
rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
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Założyciel ogrodów

Od początku dał się poznać jako doskonały
pedagog i zapalony ekolog. Tuż po ukończeniu
studiów z pomocą uczniów i grodzieńskich
miłośników przyrody założył w mieście ogród
botaniczny. Znajdował się on w tym samym
miejscu co dawny Królewski Ogród Botaniczny, stworzony dla Stanisława Augusta
Poniatowskiego przez francuskiego botanika
Jeana-Emmanuela Giliberta, choć nie był tak

ZDJĘCIA: (BÓBR) NATURE PHOTOGRAPHERS LTD/ALAMY STOCK PHOTO, (ŻÓŁW) SHUTTERSTOCK.COM,
(GRODNO) RADEK JAWORSKI/FORUM, (PORTRET I OKŁADKA KSIĄŻKI) REPRODUKCJA MACIEJ WRÓBEL.

W trosce o
skarby
przyrody

rozległy. Trzy lata później dodano do niego
dział zoologiczny, w którym można było
zobaczyć m.in. sarnę, lisy, ptaki, żółwia, bobra
oraz akwaria z rybami. Bobra, który był ranny
i wymagał leczenia, Kochanowski osobiście
przywiózł z wyspy na Niemnie. Dla nowego
mieszkańca ogrodu wybudowano basen.
Mimo trudności finansowych ogród wciąż
się rozrastał i jego założyciel postanowił
przekształcić go w miejski ogród zoologiczny.
Dzięki ofiarności mieszkańców i pomocy
miasta powstał on w 1930 roku przy ulicy
Stanisławowskiej (obecnie Kochanowskiego).
Było to trzecie po warszawskim i poznańskim
zoo w Polsce. Miało swoje lwy, niedźwiedzie,
lamparty, tygrysa, rysia, żubra i wiele innych
zwierząt należących do ponad 400 gatunków.

Opiekun bobrów

W 1926 roku Kochanowski przyczynił się
także do założenia Miejskiego Muzeum Przyrodniczego. Jego zbiory obejmowały bogatą
kolekcję muszli, owadów, w tym motyli, oraz
ptaków, szczególnie wodnych. Godne uwagi
były także okazy fauny polskiej. Powoli gromadzono eksponaty do działów geologicznego
i paleontologicznego.
Z myślą o młodzieży przyrodnik urządził też
doskonale wyposażoną pracownię przyrodniczą
przy gimnazjum im. A. Mickiewicza, w której
znalazły się bogate zbiory paleobotaniczne.

Życie za życie

Kres tej działalności położyła druga wojna
światowa. W 1942 roku, w odwecie za śmierć
niemieckiego żołnierza, szef gestapo w Grodnie
wydał rozkaz aresztowania i rozstrzelania
100 zakładników. Wśród nich było wielu
nauczycieli, także Kochanowski. Ostatecznie
liczbę tę zmniejszono do 25 osób. Przyrodnik
w pierwszej chwili znalazł się w grupie ocalonych,
zamienił się jednak ze swoim kolegą, Józefem
Wiewiórskim, który miał sześcioro dzieci. Zginął
zamiast niego 20 października 1942 roku i został
potajemnie pochowany na cmentarzu katolickim.

READ IT

Sympatia Kochanowskiego do bobrów nie minęła po uratowaniu wspomnianego przedstawiciela tego gatunku. Przyrodnik był jednym
z założycieli Towarzystwa Miłośników Przyrody,
do którego zadań należały badania i ochrona
przyrody w rejonie Grodna, Augustowa
i Suwałk. Sam szczególnie aktywnie działał na
Grodzieńszczyźnie, gdzie odkrył nowe miejsca
występowania bobrów nad Niemnem i utworzył trzy rezerwaty tych zwierząt.
Materiał powstał we współpracy z Narodowym Instytutem
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, www.polonika.pl

to believe it!
FOR TOURISTS

Jan Kochanowski loved his
city, Grodno (now in Belarus). He helped to prepare
the first travel guide of
the area: “Grodno. Jeziora
Augustowskie. Suwalszczyzna” published in 1934.

WYZWANIE

EKSPERYMENT

Świat pod lupą
DOŚWIADCZENIA

ZDOBYWANIE WODY

ZRÓB PODWODNY WULKAN
Ta zabawa pomoże ci wyobrazić sobie, jak powstały wyspy
wulkaniczne takie jak Galapagos.
1. Wlej do dzbanka zimnej wody, a do szklanej buteleczki gorącej
wody – mniej więcej ¾ objętości naczynia.
2. Włóż delikatnie do butelki śruby lub inne przedmioty obciążające.
3. U
 żywając pędzla lub łyżeczki, wpuść do gorącej wody parę kropli
atramentu. Możesz też – zamiast wodą z atramentem – napełnić
buteleczkę do ¾ objętości gorącą esencją herbacianą.
4. W
 łóż szybko butelkę do dzbanka tak, by cała znalazła się pod
powierzchnią wody (UWAGA! Użyj rękawic kuchennych, bo butelka
jest gorąca – najlepiej poproś o pomoc osobę dorosłą).
Co się stanie?
Butelka włożona do wody dzięki umieszczonym w niej ciężkim
śrubom zatonie.
Zafarbowana gorąca woda będzie wypływać z butelki na powierzchnię zimnej wody, podobnie jak gorąca lawa po wybuchu podwodnego
wulkanu.
Gdy kolorowa woda się ochłodzi, zacznie się mieszać z zimną wodą.
Dlaczego?
W gorącej wodzie cząsteczki poruszają się szybciej niż w zimnej
i są nieco bardziej oddalone od siebie. Można powiedzieć, że
w gorącej wodzie cząsteczki bardziej się rozpychają. Dlatego
ciepła woda zajmuje większą objętość i staje się lżejsza od wody
zimnej, a skoro jest lżejsza – wypływa na górę.
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Co jest potrzebne?
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Opracowanie: Karolina Haka-Makowiecka
Ilustracje: Agnieszka Antoniewicz

Co zrobić, gdy potrzebujesz wody, a w okolicy nie ma żadnego źródła?
Możesz samodzielnie „wygospodarować” wodę. Spróbuj! To świetna
zabawa nie tylko dla miłośników survivalu.
Przygotowanie
1. Z najdź nasłonecznione miejsce na dworze. Wykop w ziemi dół
w kształcie leja na głębokość około 60–80 cm. Na dno dołu
wstaw słoik.
2. N ad dołem ze słoikiem rozciągnij folię. Brzegi folii obciąż kamieniami i uszczelnij całość ziemią tak, by nigdzie nie było dziur.
3. Na środku folii połóż mniejszy kamień. Dopilnuj, by folia nie przylegała ani do wewnętrznej ściany dołu, ani do słoika.
4. P atyk natnij wzdłuż z jednej strony. W powstałą szczelinę włóż
kartkę z napisem „nie dotykać, trwa eksperyment”. Przygotowaną
tabliczką wbij w ziemię obok dołu.
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Wróć po kilku godzinach do miejsca eksperymentu.
Co się stanie?
Na wewnętrznej stronie folii pojawią się krople wody. Będą powoli
spływać do najniższego punktu folii, który leży nad słoikiem. Z małych
kropelek powstaną w końcu większe krople, które wpadną do słoika.
Po pewnym czasie słoik powinien się zapełnić wodą.
Dlaczego?
Nawet sucha ziemia zawiera pewne ilości wody. Gdy promienie
słońca padają na folię, nagrzewają ziemię i wtedy zawarta w niej
woda zaczyna parować. Para wodna nie może wydostać się poza
folię, skrapla się więc i osadza na folii w postaci kropelek wody.
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ZADANIA DO ROZWIKŁANIA

1)

Odgadnij, jakie zwierzę zobaczyła Alicja podczas wycieczki na Galapagos.

3)

Strony można skopiować i wykorzystać na zajęciach w szkole. Rozwiązania łamigłówek znajdziesz
na www.ngodkrywca.pl, w strefie prenumeratora i strefie nauczyciela.

Opracowanie: Karolina Haka-Makowiecka
Ilustracje: Agnieszka Antoniewicz

Rusz głową!

Wykreśl dwa napisy, które nie pasują do pozostałych.

Moją pierwszą literę ma FOKA, ale nie ma SROKA
Moją drugą literę ma NUR, ale nie ma KUNA
Moją trzecią literę ma MEWA, ale nie ma WOMBAT
Moją czwartą literę ma GIL, ale nie ma LIN
Moją piątą literę ma RYBA, ale nie ma RYBOŁÓW
Moją szóstą literę ma TUKAN, ale nie ma KANGUR
Moją siódmą literę ma RAK, ale nie ma REKIN

4)
2)

Franek bawił się kostką Rubika, ale niestety
w pewnym momencie spadła na podłogę i kilka
kawałków potoczyło się pod łóżko. Policz, ile
małych kostek musi odszukać Franek.

5)

Odczytaj zostawiony przez dziecko list.

Pomóż mieszkańcom Muhazi dotrzeć do oddalonej o wiele kilometrów studni.

ODPOWIEDZI DO ZAGADEK ZE STR. 23:
GENOVESA: CHARLES; DIVING; GEORGE
MARCHENA: PENGUINS; NAMELESS; 1535
SAN SALVADOR: CURRENTS; HMS BEAGLE; PIRATES
FERNANDINA: ECUADOR; 700,000; CLOUDS AND MIST
ISABELA: SEAHORSE; 30,000; TWO THOUSAND AND EIGHTEEN
SANTA CRUZ: 19; 3 MILLION YEARS; 4
SAN CRISTÓBAL: 1835; PINK; EQUATOR
SANTA FE: RED, BLACK AND GOLD; AFRAID, EVOLUTION
FLOREANA: OLIVINE; LAVA AND ASH; SADDLE
ODPOWIEDZI DO QUIZU ZE STR. 21: 1 B; 2 B; 3 B; 4 A.
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Wejdź na www.swierszczyk.pl i zamów z dostawą do domu

