


rzymacie w rêku gazetê Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki, 
którego g³ównym zadaniem jest popularyzowanie wiedzy T wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. W tym roku Festiwal 

odbywa siê ju¿ jedenasty raz, a jego g³ównym celem jest 
przedstawienie nauki jako niesamowitej podró¿y, która jest 
ekscytuj¹ca, ciekawa, pozwala nam siê rozwijaæ oraz wszystkiemu 
wokó³, a tak¿e pozwala nam lepiej poznawaæ siebie i otaczaj¹cy nas 
œwiat. St¹d te¿ has³o tegorocznej edycji: „Poszerzaj horyzonty – podró¿ 
po œwiecie nauki”.

Wœród wielu festiwalowych imprez chcieliœmy zwróciæ Wasz¹ uwagê 
szczególnie na wiod¹ce imprezy œrodowiskowe. Czêœæ z nich, jak 
wystawa fotograficzna z Mali £ukasza Brauna, Przystanek: Park Wiedzy, 
Interaktywne Pokazy w Szko³ach, czy Jarmark Fizyczny zosta³y tu 
opisane, by Was zachêciæ do uczestnictwa w nich. O innych, równie 
ciekawych, a mo¿e nawet ciekawszych i bardziej atrakcyjnych, mo¿ecie 
czytaæ w naszych biuletynach na stronie: www.festiwal.wroc.pl. Tam te¿ 
znajdziecie nasz program, który w tym roku obejmuje oko³o 800 
wyk³adów, pokazów, prezentacji interaktywnych, spektakli, wystaw, 
warsztatów, dyskusji panelowych i innych form maj¹cych na celu 
przybli¿enie Wam tajników nauki, sztuki i kultury.

Mamy nadziejê, ¿e jak co roku, bêdziecie z nami odkrywaæ to, czego 
jeszcze nie znacie i poszerzaæ wasz¹ wiedzê o tym, co ju¿ wiecie, ¿e 
bêdziecie siê z nami dobrze bawiæ, a tak¿e zadawaæ nam pytania, które 
stan¹ siê dla nas inspiracj¹ do dalszych dzia³añ – badañ, odkryæ 
i dociekañ.

Zapraszamy do lektury i wspólnej podró¿y.

Witamy serdecznie

s³owem wstêpu
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Edukacja przez teatr

teatr i nauka

2Na Tropach Wiedzy

 tym roku Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki podj¹³ szerok¹ 
wspó³pracê z dwoma wroc³awskimi teatrami – Teatrem W Lalek, który, odk¹d jego dyrektorem zosta³ Robert 

Skolmowski, prowadzi bardzo szerok¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ wœród 
najm³odszych. Wystarczy tylko wspomnieæ o wspó³pracy 
z wroc³awskim ZOO przy Kampanii na rzecz P³azów Polskich, zwi¹zanej 
z Rokiem ¯aby, czy powo³aniem do ¿ycia na scenie lalkowej Teatru 
Papierowego, niegdyœ bardzo popularnego, gdy makietami 
i papierowymi figurkami, tworz¹c w³asne przedstawienia, bawi³y siê 
dzieci niemal¿e z ca³ej Europy. 

Na Festiwalu Nauki lalkarze zaprezentuj¹ swoj¹ najnowsz¹, mobiln¹ 
scenê - Bajkobus, na której od 1VI tego roku wystawiane s¹ 
przedstawienia opowiadaj¹ce historie wroc³awskich krasnali. Na 
Festiwalu zobaczymy spektakl „Alchemik”, a tak¿e bêdziemy mogli 
zapoznaæ siê z konstrukcj¹ tego niezwyk³ego pojazdu, bêd¹cego 
dok³adn¹ replik¹ neobarokowego teatru. A jest co podziwiaæ, gdy¿ 
Bajkobus dysponuje najnowszymi technikami, które pozwalaj¹ tworzyæ 
przedstawienia z u¿yciem multimediów. Pojazd zostanie równie¿ 
wypo¿yczony wroc³awskim naukowcom, którzy przy jego pomocy 
zaprezentuj¹ chemiczne show.

Drugim teatrem, z którym Festiwal nawi¹za³ wspó³pracê jest Teatr 
Polski. Na Scenie Kameralnej tego teatru aktorzy wraz z historykami 
bêd¹ chcieli poruszyæ wa¿ny dla spo³eczeñstwa, a wci¹¿ pomijany 
jeszcze, temat marca 1968 roku. Pretekstem do rozpoczêcia dyskusji 
bêdzie czytanie tekstu Jaros³awa Kamieñskiego „Szczêœliwego Nowego 
‘68”. Jest to historia dwóch redaktorek, ideowych komunistek, które 
w trakcie czystek zostaj¹ oskar¿one o syjonizm i rewizjonizm. W sztuce 
ukazany jest znany w historii paradoks – ofiarami nagonki padaj¹ ludzie 
bezgranicznie oddani w³adzy. 

W dyskusji udzia³ wezm¹: Jaros³aw Kamieñski – autor sztuki, Roman 
Paw³owski – krytyk literacki, dr Piotr Rudzki – teatrolog oraz historyk – 
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold. 

Poka¿emy, ¿e teatry wci¹¿ mog¹ mówiæ o rzeczach wa¿nych, 
poruszaæ sumienia, przywo³ywaæ historiê, o której nie zawsze 
pamiêtamy, a z któr¹ trzeba siê w koñcu rozliczyæ.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy i refleksji.

Iwona RzeŸnicka
fot. Krzysztof Mazur

fot. Adam Grzybowski

fot. Adam Grzybowski

fot. Adam Grzybowski



Nie zawsze s¹ jednak potrzebne profesjonalne zestawy eksperymentalne, by choæ na chwilê zostaæ chemikiem. By 
przygotowaæ w domowej kuchni chemiczne piwo wystarczy zaparzyæ dzbanek mocnej herbaty, podzieliæ j¹ na dwie czêœci, 
do jednej dodaæ sodê oczyszczon¹, a do drugiej octu kuchennego (czyli roztworu kwasu octowego). Nastêpnie nale¿y 
po³¹czyæ oba przygotowane roztwory i efekt gotowy - w szklance otrzymamy napój do z³udzenia przypominaj¹cy piwo, 

z prawdziw¹ pian¹ i b¹belkami. Nie nale¿y jednak takiego napoju spo¿ywaæ, bo mog³oby siê to 
skoñczyæ nieprzyjemnymi dolegliwoœciami ¿o³¹dkowymi.

Wszyscy ci, którzy maj¹ lekcje chemii, znaj¹ wskaŸniki stosowane w 
laboratoriach chemicznych takie jak fenoloftaleina czy 

papierek lakmusowy, czyli zwi¹zki, które zmieniaj¹ barwê w 
zale¿noœci od pH otaczaj¹cego œrodowiska. Jednak tak¿e w 
naszych domach mo¿na zaobserwowaæ naturalne wskaŸniki 
chemiczne, na przyk³ad sok z czerwonych buraków lub z 
czerwonej kapusty równie¿ zmienia barwê pod wp³ywem 

zmiany kwasowoœci œrodowiska. Gdy do soku z czerwonej 
kapusty dodamy np. kwasku cytrynowego staje siê on 

intensywnie czerwony, ciemnieje natomiast w obecnoœci sody 
oczyszczonej.

Domowym sposobem mo¿na równie¿ przygotowaæ w³asny, 
niepowtarzalny kosmetyk, np. krem ochronny. Wystarczy wybraæ 

siê do apteki, kupiæ niewielk¹ iloœæ mas³a kakaowego, 
lanoliny i olejku ze s³odkich migda³ów. Nastêpnie stopiæ 

je ze sob¹, dodaæ do nich kilka kropelek ulubionego 
olejku zapachowego i gotowe. 

oznawanie œwiata nauki rozpoczyna siê najczêœciej w bardzo 
m³odym wieku, a prezentowanie dzieciom i m³odzie¿y P doœwiadczeñ chemicznych wp³ywa na rozwijanie ich 

umiejêtnoœci wspó³pracy i rozwi¹zywania problemów, daje mo¿liwoœæ 
postawienia pierwszych kroków na drodze naukowych 
zainteresowañ. 

Prezentowanie zabawek chemicznych podczas warsztatów 
w ramach Parku Wiedzy X Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki by³o ofert¹ 
skierowan¹ do najm³odszych festiwalowych goœci. Celem tego projektu 
by³o zainteresowanie chemiczn¹ zabaw¹ dzieci i ich rodziców, 
zgromadzenie ich w przyjaznym najm³odszym miejscu i wspólna 
zabawa. Zabawki naukowe stanowi¹ profesjonalne zestawy do 
eksperymentów dla wszystkich mi³oœników nauki - dla dzieci ma³ych 
i du¿ych. Dziêki nim „m³odzi naukowcy” mieli niepowtarzaln¹ okazjê 
poznania sekretów wielu zjawisk ze œwiata fizyki, chemii, a tak¿e wielu 
innych ciekawostek i interesuj¹cych faktów równie¿ historycznych. 

Chemiczna zabawa
podczas Parku Wiedzy X DFN

chemia

3 Gazeta XI Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki 4Na Tropach Wiedzy

Myœlê, ¿e ka¿dy z nas nosi w sobie niezatarte wra¿enie, jakie wywar³y na nim pierwsze lekcje, czy wyk³ady z zakresu chemii 
podparte atrakcyjnymi doœwiadczeniami, które konieczne s¹ do odkrywania i zrozumienia ka¿dej koncepcji naukowej. Nie ka¿dy 
jednak z nas uœwiadamia sobie, ¿e nawet podczas typowych zajêæ domowych, takich jak gotowania – intuicyjnie wykorzystujemy 
z³o¿one zjawiska fizyczne i chemiczne. Jeœli jednak zadamy sobie trud bli¿szego ich poznania, oka¿e siê, ¿e taka wiedza nie tylko 
niewiele ma wspólnego z nudnymi wyk³adami, ale pozwala nam lepiej poznaæ otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. 

Miêdzy innymi w czasie trwania warsztatów m³odym 
eksperymentatorom umo¿liwiono samodzieln¹ hodowlê piêknych 
kryszta³ów, równie¿ podobnych do tych, których powstawanie 
w przyrodzie trwa wieki. Niektóre eksperymenty da³y efekt niemal 
w okamgnieniu. M³odych chemików fascynowa³o jednak najbardziej 
laboratorium perfum, gdzie z niezwyk³ym zapa³em sami tworzyli 
profesjonalne perfumy dla siebie i bliskich! A jednoczeœnie, bawi¹c 
siê, dowiadywali siê wiêcej o chemicznych w³aœciwoœciach perfum 
i olejków zapachowych, o komponowaniu zapachów czy 
stosowanych w perfumerii utrwalaczach.

M³odzi eksperymentatorzy mieli okazjê zadziwiæ rodziców 
i przyjació³, prezentuj¹c im niesamowite magiczne sztuczki, 
a nastêpnie t³umaczyli im, jak to siê dzieje w oparciu o prawa 
chemiczne i fizyczne! Przygotowane zestawy zabawek naukowych 
pozwoli³y na przeprowadzenie prostych, lecz intryguj¹cych 
eksperymentów, daj¹c mo¿liwoœæ postawienia pierwszych kroków 
na drodze naukowych zainteresowañ. Ka¿dy festiwalowy goœæ mia³ 
mo¿liwoœæ zostaæ jednoczeœnie chemicznym magikiem 
przemieniaj¹cym wodê w wino i profesjonalnym chemikiem, który 
potrafi okreœliæ œwie¿oœæ wody mineralnej.

Podczas XI Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki odbêd¹ siê tak¿e 
Pokazy interaktywne w szko³ach oraz Park Wiedzy - imprezy, które 

p o z w a l a j ¹  b e z p o œ r e d n i o  u c z e s t n i c z y æ  
w przeprowadzanych eksperymentach naukowych, 
z zakresu chemii przy wykorzystaniu ³amig³ówek  
zabawek naukowych. Prezentowane bêd¹ miedzy 
innymi zestawy chemiczne: 
?Chemia start pozwalaj¹ce przeprowadziæ 30 prostych 

doœwiadczeñ,
?Chemia C 1000, który stwarza mo¿liwoœæ zapoznania 

s i ê  z  p r z e b i e g i e m  7 5  s p e k t a k u l a r n y c h  
eksperymentów, 
?Laboratorium perfum, daj¹cy mo¿liwoœæ poznania 

fascynuj¹cego œwiata zapachów i woni oraz 
samodzielnie skomponowaæ perfumy
?Hodowla kryszta³ów pozwalaj¹cy samodzielnie 

wyhodowaæ swój w³asny kryszta³.

Zapraszamy serdecznie, gdy¿ tego typu zajêcia nie 
s¹ tylko œwietn¹ zabaw¹, ale tak¿e daj¹ mo¿liwoœæ 
rozbudzenia zainteresowañ, rozwijania talentów 
i zami³owañ m³odych ludzi. Warto pamiêtaæ jednak 
o jeszcze jednej bardzo wa¿nej rzeczy, ¿e ka¿dy 
eksperyment chemiczny, nawet ten najprostszy, 
powinien byæ wykonywany w obecnoœci opiekuna.

dr in¿. Joanna Cabaj

fot. Ireneusz Tarnowski

fot. Krzysztof Mazur
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fizyka
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Zapraszamy do 
eksperymentowania

olnoœl¹ski Festiwal Nauki jest miejscem spotkañ naukowców 
z dzieæmi, m³odzie¿¹ i innymi osobami zainteresowanymi D pog³êbieniem swojej wiedzy. Celem DFN jest popularyzacja 

nauki poprzez wspóln¹ zabawê. Tak, tak bawi¹ siê tu doskonale nie 
tylko dzieci, ale równie¿ i te dostojne osoby, które na co dzieñ 
prowadz¹ prace naukowe w zaciszach swoich pracowni. Ale czy 
eksperymenty mo¿na wykonywaæ tylko w laboratoriach uczelni? Na 
szczêœcie na tak postawione pytanie odpowiedŸ brzmi: nie! Pokazuj¹ 
to dzieci, które pasjê eksperymentowania posiadaj¹ niemal od 
urodzenia. Jest to ich naturalny sposób na poznawanie œwiata, 
niektórym jednak przypad³oœæ ta pozostaje nawet w wieku dojrza³ym. 
Czêœæ z nich, jako ju¿ osoby doros³e, mo¿na spotkaæ na Festiwalu 
Nauki. 

W tym roku podobnie jak i w poprzednich latach odbêdzie siê 
w ramach XI Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki Wroc³awska Piaskownica 
Fizyka oraz Jarmark Fizyczny. Obie te imprezy maj¹ charakter 
interaktywny i s¹ adresowane do szerokiej publicznoœci. Odwiedzaj¹ nas 
zarówno dzieci, czêsto ze swoimi rodzicami, jak i m³odzie¿. 
Zaprezentujemy tu miedzy innymi: 

?pokazy eksperymentów fizycznych z zakresu optyki, magnetyzmu, 
elektrycznoœci, dynamiki bry³, budowy atomu, 
?przeprowadzanie testów kuchennych i zjawisk fizykochemicznych 

w ¿yciu codziennym
?zestawy zabawek naukowych Fizyka dla pocz¹tkuj¹cych, 

wprowadzaj¹cych w tajniki fizyki mechanicznej oraz umo¿liwiaj¹cych 
skonstruowaæ 12 ró¿nych modeli maszyn
?zestaw Magnesy, pozwalaj¹cy przeprowadziæ niezwykle interesuj¹ce 

eksperymenty zwi¹zane z magnetyzmem
?zestaw Cudowny œwiat wieloœcianów, umo¿liwiaj¹ce zbudowaæ 

przestrzenne modele wieloœcianów wszelkich rodzajów i rozwin¹æ 
swoj¹ przestrzenn¹ wyobraŸniê.

 Je¿eli bêdziecie Pañstwo mieæ problem z powtórzeniem, 
któregokolwiek z opisanych eksperymentów zapraszamy, poka¿emy 
i objaœnimy. Na imprezach tych spróbujemy równie¿ pokazaæ Wam, ¿e 
fizyka wcale nie musi byæ „ciê¿ka” i nudna. Zapraszamy.

Sami tak¿e mo¿ecie pobawiæ siê w m³odych 
naukowców – czarodziei - spróbujcie 

poeksperymentowaæ w domu. 
Oto kilka magicznych 

doœwiadczeñ, które s¹ 
proste w wykonaniu, 

bezpieczne i nie 
wymagaj¹ 
specjalistycznego 
sprzêtu. Mo¿ecie 
samodzielnie 
sprawdziæ, jak 

mo¿na nawet bez 
znajomoœci 

„magicznych 
œredniowiecznych zaklêæ” 
przesuwaæ przedmioty 

nie dotykaj¹c ich.

Spróbujmy „namówiæ” pust¹, metalow¹ puszkê po napoju, 
aby pod¹¿a³a za wasz¹ rêk¹. Do przeprowadzenia tego 
eksperymentu, poza puszk¹, potrzebujemy jeszcze magicznej 
ró¿d¿ki - plastikowej linijki lub plastikowego grzebienia. Gdy ju¿ 
wszystko mamy, k³adziemy puszkê na stole lub pod³odze. 
Pocieramy linijkê (lub grzebieñ) o w³osy lub we³niane ubranie. 
Zbli¿amy linijkê do puszki. I co siê dzieje? - Puszka zaczyna 
poruszaæ siê w kierunku linijki! Kiedy bêdziemy przesuwaæ 
linijkê, puszka potoczy siê za ni¹. Nie dotykajcie jednak linijk¹ 
puszki, bo wtedy czar pryœnie. A tak naprawdê:  pocieranie 
linijki powoduje jej elektryzowanie siê, zaœ naelektryzowana 
linijka przyci¹ga aluminium.

Drugie niezwyk³e doœwiadczenie, które mo¿ecie sami 
przeprowadziæ przy pomocy tajemniczej „linijkowej ró¿d¿ki”, 
polega na zmuszeniu o³ówka do krêcenia piruetów. W tym celu 
nale¿y wzi¹æ zwyk³y o³ówek i po³o¿yæ go na postawionej 
pionowo zakrêtce od pisaka lub w¹skim klocku. 
Naelektryzowaæ linijkê, tak jak w poprzednim eksperymencie 
i zbli¿yæ do o³ówka. O³ówek bêdzie pod¹¿a³ za linijk¹ i krêci³ siê 
dooko³a na nakrêtce.

Naelektryzowaæ przez pocieranie mo¿emy równie¿ 
b a l o n i k ,  k t ó r y  z  p o w o d ze n i e m  m o¿e  za s t ¹ p i æ  
w doœwiadczeniach zarówno linijkê, jak i grzebieñ. Taki 
naelektryzowany balonik  mo¿ecie „przykleiæ” do œciany lub 
sufitu. Oczywiœcie nie u¿ywamy do tego celu kleju (rodzice 
mogliby nie byæ zadowoleni). Spróbujcie potrzeæ nadmuchany 
balonik o we³niane ubranie lub swoje w³osy i przy³o¿yæ go do 
œciany, nastêpnie delikatnie puœcicie. Balonik powinien 
utrzymaæ siê przy œcianie przez d³u¿szy czas.

Kolejne magiczne doœwiadczenie, które mo¿ecie wykonaæ, 
to ugiêcie strumienia wody. Mo¿emy do tego celu u¿yæ 
balonika, plastikowej linijki, grzebienia itp. (balonik daje 
najlepszy efekt). Odkrêcamy kran z wod¹ nad wann¹ lub 
umywalk¹. Woda musi p³yn¹æ bardzo w¹ziutkim strumieniem. 
Przybli¿amy naelektryzowany balonik do strumienia wody. 
Woda odchyli swój bieg od pionu - zostanie przyci¹gniêta przez 
balonik. Uwaga: je¿eli chcemy aby wysz³o nam to 
doœwiadczenie, nie moczymy ani balonika ani swoich r¹k.

Podobne eksperymenty z elektryzowaniem siê cia³ 
przeprowadza³ ju¿ oko³o 600 lat p.n.e.  grecki uczony Tales 
z Miletu. Zauwa¿y³ on, ¿e potarte kawa³ki bursztynu 
przyci¹gaj¹ lekkie przedmioty, np. pierze, drobne s³omki itp. 
Bursztyn w jêzyku greckim to elektron, dlatego zjawisko to 
nazwano elektryzowaniem. W XVII wieku podobne badania 
nad elektryzowaniem siê cia³ przeprowadza³ angielski fizyk 
William Gilbert i jako pierwszy wprowadzi³ nazwê 
„elektrycznoœæ”.
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interaktywne pokazy
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 Zaproszono nawet goœci. Byli to uczniowie nie tylko z pobliskich 
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, ale równie¿ dzieci spoza 
Wroc³awia. Gimnazjum nr 23 goœci³o kolegów z Polanicy Zdroju, 
a uczniowie ze szkó³ podstawowych w Sycowie i Trzebnicy zostali 
zaproszeni przez Szko³ê Podstawow¹ nr 107.  Kolory gwiazd, wraz 
z uczniami Gimnazjum nr 14, podziwiali ich koledzy z Technikum 
Us³ug Fryzjerskich ZSZ Nr 5 oraz z Gimnazjum nr 52 we Wroc³awiu dla 
uczniów z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym.. Listê goœci w wielu 
placówkach zamykali najm³odsi odkrywcy œwiata - dzieci 
przedszkolne.

I tak oto nadesz³y d³ugo oczekiwane dni. Interaktywne pokazy 
w szko³ach w ramach X Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki odby³y siê 
w dniach 21, 22 i 24, 25 wrzeœnia 2007. 

O tym jak wa¿ne jest to szkolne œwiêto nauki, niech œwiadcz¹ 
niektóre wypowiedzi nauczycieli i uczniów:

„Ju¿ po raz drugi  byliœmy gospodarzami DFN. To dla nas du¿e 
wyró¿nienie… - wspomina pani Dorota Kasprzyk - koordynator ze 
Szko³y Podstawowej nr 96.

„I tak oto nadszed³ czas by, jak w roku ubieg³ym, zamieniæ nasz¹ 
szko³ê w magiczny œwiat bajki i tajemnicze laboratorium skrywaj¹ce 
niezwyk³e tajniki sztuki i wiedzy… opowiadali nauczyciele i uczniowie 
ze Szko³y Podstawowej nr 76. 

Mobilne dru¿yny festiwalowe w ci¹gu czterech dni  odwiedzi³y 14 
szkó³. M³odzi pracownicy nauki i studenci niezwykle przychylnie 
zostali przyjêci przez grona pedagogiczne i dzieci. Czêsto, po 
zakoñczonym pokazie, dostawali drobne upominki np. œliczne 
obrazki malowane przez najm³odszych, dyplomy z podziêkowaniami  
lub czerwone ró¿yczki.

Zaprezentowali oni uczniom bardzo trudne tematy, w sposób 
niezwykle przystêpny, anga¿uj¹c m³odych widzów do wspólnej 
zabawy.

„Podoba³o nam siê, ¿e wszystko by³o dok³adnie 
t³umaczone przez naukowców. Dowiedzieliœmy siê 
wielu ciekawych rzeczy… napisa³a Magda ze Szko³y 
Podstawowej nr 113. 

Dzieci niezwykle spontanicznie bra³y udzia³ we 
wszystkich eksperymentach: „… zafascynowa³o mnie, 
¿ e  w s z y s c y  w i d z o w i e  m o g l i  p o d c h o d z i æ  
i eksperymentowaæ samemu” wspomina Magda z VI c.

„Impreza dostarczy³a uczniom wiele pozytywnych 
emocji. Ka¿dy chcia³ dotkn¹æ, pow¹chaæ, zobaczyæ, po 
prostu doœwiadczyæ. Prowadzenie tego typu zajêæ jest 
b ez  w ¹ t p i e n i a  d o s ko n a ³ y m  s p o s o b e m  n a  
zainteresowanie uczniów nauk¹” - podsumowuje 
imprezê pani Dorota Kasprzyk, koordynator festiwalu 
w SP 96.

Nie sposób opisaæ wszystkie dzieciêce wra¿enia. 
Najm³odsi uczestnicy pokazów w wyst¹pieniu pt. 
„Ryneczek mój kochany” zapoznali siê z histori¹ 
Wroc³awia. Nieco starsi uczestnicy, dziêki spotkaniu 
z aktorami, mogli przenieœæ siê w najpiêkniejszy œwiat 
dzieciñstwa- œwiat lalek. Aktorzy zaprezentowali ró¿ne 
rodzaje lalek, dziêki którym przybli¿yli zawód aktora-
lalkarza. Dzieci by³y zachwycone kuk³ami (chocia¿ 
podobno by³y ciê¿kie), jawajkami i marionetkami. Te 
ostatnie „..umocowane na specjalnych sznurkach, 
poruszaj¹ siê ca³kiem leciutko… opowiada Agata z Vd.  

„Tajemniczy œwiat fizyki” fascynowa³ i udowodni³, ¿e 
fizyk¹ mo¿na siê bawiæ. Dzieci koniecznie chcia³y 
schwytaæ s³onia, który ukrywa³ siê na dnie 

Najm³odsi nie boj¹ siê wiedzy 
i odkrywaj¹ otaczaj¹cy œwiat 
czyli interaktywne pokazy w szko³ach w ramach X DFN

rojekt interaktywnych pokazów w szko³ach zosta³ 
zrealizowany ju¿ po raz drugi. Podobnie jak w roku 2006, by³o P to wspólne przedsiêwziêcie Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki 

i Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miejskiego we Wroc³awiu.

Chcieliœmy, aby to spotkanie najm³odszych z nauk¹ mia³o szczególny 
charakter. Wszyscy bowiem obchodziliœmy wspania³y jubileusz 
dziesiêciolecia Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki. Przygotowania do 
pokazów rozpoczê³y siê ju¿ w lutym. Skupiliœmy siê wtedy nad tematyk¹ 
jesiennych  prezentacji. Zarówno sk³ady dru¿yn, jak i tematyka pokazów, 
zosta³y wytypowane przez œrodowisko naukowe Wroc³awia.

Tym razem do realizacji projektu zg³osi³o siê 30 dru¿yn. Autorzy 
pokazów reprezentowali: Uniwersytet Wroc³awski (9 dru¿yn), 
Politechnikê Wroc³awsk¹ (14 dru¿yn), Uniwersytet Przyrodniczy 
(2 dru¿yny), Akademiê Ekonomiczn¹ (2 dru¿yny), Polsk¹ Akademiê Nauk 
(1 dru¿yna), PWST Wydzia³ Lalkarski (1 dru¿yna) i miêdzyuczelniany 
teatr „Korbê” kierowany przez Tomasza Rytwiñskiego. 

Tematyka pokazów by³a niezwykle ró¿norodna i obejmowa³a szereg 
dyscyplin naukowych. Zosta³a ona, jeszcze przed wakacjami, na 
spotkaniu z przedstawicielami szkó³,  omówiona i skonsultowana. 
Wszystkie zaproponowane pokazy zosta³y bardzo przychylnie przyjête 
przez œrodowisko nauczycieli szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. 

Placówki szkolne uczestnicz¹ce w projekcie zosta³y wytypowane, 
podobnie jak w roku 2006,  przez Wydzia³ Edukacji UM.  By³o to 9 szkó³ 
podstawowych ( nr: 12, 63, 76, 84, 90, 96, 107, 113 i 118) oraz 5 
gimnazjów (nr: 1, 12, 14, 23 i 39).  

Niektóre szko³y ju¿ drugi raz goœci³y mobilne grupy festiwalowe. Inne 
placówki  zosta³y po raz pierwszy w³¹czone do realizacji projektu. Szko³y 
z ogromnym entuzjazmem przyjê³y  udzia³ w programie. Przez kolejne 
miesi¹ce nauczyciele i uczniowie ciê¿ko pracowali, aby te wrzeœniowe 
dni by³y prawdziwym œwiêtem nauki. Wszyscy marzyli o tym, aby to by³ 
wyj¹tkowy dzieñ w ich szkole, i aby uczniowie mogli rozwijaæ swoje 
zainteresowania, i w niekonwencjonalny sposób poznawaæ otaczaj¹cy 
ich œwiat. St¹d szereg dekoracji, plakatów i wystaw mia³o towarzyszyæ 
imprezom. 

M³odzi pracownicy nauki i  studenci 
ostatnich lat studiów przybli¿yli 
nastêpuj¹ce problemy:

§Bogactwo nocnego nieba-pos³ugiwanie siê 
obrotow¹ map¹ nieba (Instytut 
Astronomiczny, UWr)
§Zobaczyæ kolory gwiazd (Instytut 

Astronomiczny, UWr)
§Bogactwa mineralne Dolnego Œl¹ska (Instytut 

Geologii, UWr)
§O czym mówi¹ ska³y (Instytut Geologii, UWr)
§DNA od kuchni- izolacja DNA z pomidora metod¹ 

kuchenn¹ (Studenckie Ko³o Biotechnologów , 
„Przybysz”, UWr)
§Roœliny dzikie, vs. mutanty, czyli jak zrobiæ 

mutanta (Zak³ad Biologii Molekularnej, UWr)
§Ewolucja i psychologia ewolucyjna Studenckie 

Ko³o Naukowe „Goryl”, Katedra 
Antropologii, UWr)
§Zobaczyæ i zrozumieæ eksperymenty fizyczne 

(Instytut Fizyki Doœwiadczalnej, UWr)
§Chemiczna galeria przedziwnych zjawisk (Ko³o 

Naukowe Studentów Chemii 'ALLIN”, PWr)
§Chemiczne trofea (Zak³ad Chemii Medycznej 

i Mikrobiologii, PWr)
§Prawie wszystko o chemii- w œwiecie 

zadziwiaj¹cych zjawisk (Ko³o Naukowe 
Studentów Chemii 'ALLIN”, PWr)
§Tajemniczy œwiat fizyki (Instytut Fizyki, PWr)
§Zabawy w niskich temperaturach (Instytut 

Fizyki, PWr)
§Magia fizyki (Instytut Fizyki, PWr)
§O tym, co tworzy b¹belki, pianê i kosmetyki 

(Wydzia³ Chemiczny PWr)
§Sady o ka¿dej porze roku (Uniwersytet 

Przyrodniczy)
§Piramida zdrowia (UP)
§Ryneczek mój kochany ( Akademia Ekonomiczna)
§Krótki kurs makroekonomii (AE)
§Zabawa w teatr (PWST, Wydzia³ Lalkarski)
§Co robi¹ atomy, gdy im zimno?  INT i BS PAN)
§Teatralne pasje (teatr „KORBA”).

fot. Krzysztof Mazur

fot. Krzysztof Mazur
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tym roku na Dolnoœl¹skim Festiwalu Nauki w dniach 
19 – 23 wrzeœnia zostanie zaprezentowana niezwyk³a W wystawa multimedialna m³odego wroc³awianina, 

Jakuba Jernajczyka, Obrazki z filozofii.

Wystawa anga¿uje nowoczesne technologie multimedialne do 
prezentacji klasycznych zagadnieñ filozofii i nauki. I tak zostan¹ tu 
wykorzystane: ekrany dotykowe, monitory obrotowe, projekcje 
cyfrowe, gry sieciowe, za pomoc¹ których autor postara siê 
przybli¿yæ widzom tak abstrakcyjne pojêcia jak czas, ruch, 
nieskoñczonoœæ itp. Ba, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e dziêki 
zastosowanej technologii odwiedzaj¹cy wystawê bêd¹ mieli okazjê 
wrêcz fizycznie dotkn¹æ istoty tych problemów. Celem prezentacji 
jest ukazanie filozofii jako pretekstu do dobrej zabawy, która 
doskonale mo¿e siê wpisaæ w epokê cyfrowej rozrywki, a dziêki temu 
przestanie siê kojarzyæ wy³¹cznie ze studiowaniem napisanych 
niezrozumia³ym jêzykiem, opas³ych tomów ksi¹¿ek. 

Iwona RzeŸnicka

Wspó³czesny poemat rozumu
- filozofia multimedialnie

kalejdoskopu, ale okaza³o siê, ¿e jest to niemo¿liwe, choæ s³oñ wydawa³ 
siê byæ tu¿...tu¿. „Oszukiwa³y” krzywe lustra. W ten sposób 
przedstawiciele Uniwersytetu Wroc³awskiego pokazali, na czym polega 
zjawisko fatamorgany. Podobno mo¿na graæ w hokeja ³adunkami 
dodatnimi i ujemnymi…

Atrakcyjna okaza³a siê te¿ zabawa z ciek³ym azotem („Tajemniczy 
œwiat fizyki” i 'Zabawy w niskich temperaturach'). Mro¿ono wszystko 
wokó³: rêkawiczki, zgni³e jab³ko, ró¿ê, nawet gwoŸdzie wbijano 
mro¿onym bananem. Tylko waty nie uda³o siê zamroziæ...

Du¿¹ frajdê sprawi³y dzieciom degustacje produktów 
z poszczególnych piêter tzw. piramidy zdrowia. Samodzielnie uk³adali 
jad³ospis na ca³y dzieñ, zape³niaj¹c piramidê odpowiednimi 
produktami.

Szczególnym jednak zainteresowaniem cieszy³y siê pokazy z zakresu 
chemii,  („Chemiczna galeria przedziwnych zjawisk”, „Prawie wszystko 
o chemii - w œwiecie zadziwiaj¹cych zjawisk”, „Chemiczne trofea”).  
„Bardzo podoba³ mi siê pokaz „Chemiczna galeria przedziwnych 
zjawisk”. By³o tam du¿o ciekawych eksperymentów, w których mogliœmy 
braæ udzia³…-opowiada uczeñ z SP 90. 

Czwartoklasista z SP 76 pisze: „…wszyscy z zainteresowaniem 
uczestniczyli w demonstracji otrzymywania sztucznej krwi, efektu 
wykorzystywanego w filmach akcji i horrorach”. „Kolejny pokaz to 
wulkan. Do sztucznego wulkanu wsypywano pewien proszek, który 
podpalony wybucha³. Z pocz¹tku wulkan nie chcia³ wybuchn¹æ, ale po 
chwili siê uda³o”.
 No có¿ wulkany s¹ nieprzewidywalne….

Co wiêcej, doœwiadczenia prowadzone przez studentów, sta³y siê 
inspiracj¹ do przygotowania Szkolnego Festiwalu Nauki (Szko³a 
Podstawowa nr 63). „Jajko w butelce”, „Œwiat zmys³ów” 
i „Doœwiadczenia w wodzie” to g³ówne tematy „konkurencyjnych 
pokazów”. W wielu szko³ach odby³y siê konkursy wiedzy z zakresu 
ró¿nych dziedzin.

27 paŸdziernika 2007 w Urzêdzie Miejskim odby³o siê 
podsumowanie programu. W spotkaniu tym uczestniczyli, oprócz 
przedstawicieli Wydzia³u Edukacji UM (mgr Lilli Jaroñ i mgr Ewy 
Szczêch), oraz Pani profesor KA. Wilk (Œrodowiskowego Koordynatora 
DFN), przedstawiciele wytypowanych szkó³. 

Podziêkowano wszystkim za wspó³pracê, a koordynatorzy szkolni 
opowiedzieli o wra¿eniach, jakie pozostawi³y pokazy. O tym jak wa¿ne 
jest popularyzowanie nauki wœród najm³odszych  œwiadcz¹ wypowiedzi 
samych uczniów:

„Pokazy bardzo mi siê podoba³y i ¿a³ujê, ¿e ju¿ w tym roku odchodzê z dr Irena Maliszewska
Pe³nomocnik Œrodowiskowego Koordynatora DFN

ds. interaktywnych pokazów w szko³ach

SP 76 i nie bêdê mog³a uczestniczyæ w tych 
wspania³ych pokazach w naszej szkole - napisa³a 
Kasia.

„Festiwal uwa¿amy za niezwykle udany. Wiele 
z tego, co widzieliœmy i pokazy, w których braliœmy 
czynny udzia³, zapamiêtamy na d³ugo. Za kilka lat 
bêdziemy uczniami gimnazjum. Poznamy nowe 
przedmioty, m.in. chemiê i fizykê. S¹dzimy, ¿e je 
polubimy! Ba!-ju¿ je lubimy - tak myœl¹ Dominik 
i Kacper z IVc. 

Nauczyciele  interaktywne pokazy widz¹ 
troszeczkê inaczej. „..Organizowanie tego typu 
pokazów jest dobrym pomys³em, poniewa¿ w szkole 
podstawowej nie mamy mo¿liwoœci wykonania 
doœwiadczeñ chemicznych czy fizycznych. A dopiero 
takie pokazy s¹ okazj¹ do zapoznania siê 
z „prawdziw¹” chemi¹ i fizyk¹. Projekt godny 
kontynuacji.” podsumowuje pani Beata Romiñska - 
koordynator ze Szko³y Podstawowej nr 63. 

Pani Ró¿a Miller z SP 90 widzi w organizacji 
interaktywnych pokazów mo¿liwoœæ promowania 
szko³y w œrodowisku lokalnym, a dla wybranych 
nauczycieli  stworzenie szansy dodatkowej 
aktywnoœci zawodowej.

Na koniec troszeczkê statystyki. W sumie w ci¹gu 
czterech festiwalowych dni odby³o siê 85 pokazów. 
Szacujê, ¿e obejrza³o je ok. 2000 dzieci,  przy œrednim 
poziomie zadowolenia wynosz¹cym 100%.

fot. Krzysztof Mazur

Autor wystawy jest absolwentem Wydzia³u 
M a t e m a t y k i  i I n f o r m a t y k i  U n i w e r s y t e t u  
Wroc³awskiego oraz Wydzia³u Grafiki Akademii Sztuk 
Piêknych we Wroc³awiu. Pracuje jako asystent 
w Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wroc³awiu. Wyk³ada 
tak¿e w Instytucie Matematyki UWr. By³ stypendyst¹ 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 
2006/2007. 

Wczeœniej prezentowa³ swoje prace miêdzy innymi na 
wystawach:
?Miêdzy sztuk¹ a nauk¹ (wystawa indywidualna),                                   

galeria „£¹cznik”, Wroc³aw, 2006
?Mediaramy, Galeria „Awangarda” BWA Wroc³aw, 

2006
?Survival 5, Wroc³aw, 2007 

Bawcie siê z nami ucz¹c, uczcie siê z nami bawi¹c.

9 Gazeta XI Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki



 trakcie ubieg³orocznej edycji Dolnoœl¹skiego Festiwalu 
Nauki swój wielki debiut mia³ Park Wiedzy - impreza W propaguj¹ca nie tylko naukê, ale równie¿ zdrowy styl 

¿ycia i sztukê. W trakcie przepiêknego, jesiennego weekendu (22-23 IX 
2007) w parku za Wroc³awskim Teatrem Lalek powsta³a barwna kraina 
dla dzieci i doros³ych. Ka¿dy móg³ znaleŸæ tu coœ dla siebie. Grupy 
rozeœmianych przedszkolaków wydmuchiwa³y kolosalnych rozmiarów 
bañki mydlane. 

Chêtni mogli spróbowaæ swoich si³ przy rozwi¹zywaniu rozmaitych 
zagadek logicznych oraz w uk³adaniu ró¿nych modeli kostki Rubika, 
a tak¿e zobaczyæ, jak robi¹ to mistrzowie w rekordowym czasie, 
a w dodatku jedn¹ rêk¹ z zawi¹zanymi oczami. Dla tych, których kostki 
zafascynowa³y i chcieli zmierzyæ siê z najlepszymi, studenci przygotowali 
warsztat uk³adania kostki 3x3 – znajdowania ³adu w chaosie mo¿liwych 
ruchów i uk³adów. Dla mi³uj¹cych sztuki plastyczne powsta³ namiot, 
gdzie mo¿na by³o dowiedzieæ siê, jak sporz¹dziæ maskê z gipsu, na jakie 
elementy podczas pracy zwróciæ szczególn¹ uwagê i jak przygotowaæ 
materia³y do jej wykonania. Lubi¹cy technikê mogli poznaæ mo¿liwoœci 
budowy i oprogramowania robotów z wykorzystaniem klocków lego 
Mindrstom, a nastêpnie ogl¹daæ, jak ludziki powstaj¹ce na ich oczach 
zaczynaj¹ graæ w tenisa czy koszykówkê. Chemicy pokazywali, w jaki 
sposób powstaj¹ kryszta³y oraz uczyli, jak wyhodowaæ je samodzielnie 
w domu. Z pomoc¹ zestawu ma³ego perfumiarza dzieci z rodzicami 
mog³y komponowaæ w³asne perfumy oraz dowiedzieæ siê, w jakich 
proporcjach ³¹czyæ estry, co jest odpowiedzialne za zapach, jego 
rozkwit, barwê, czym jest serce perfum i nuta zapachu. Nie oby³o siê 
równie¿ bez wielkiej przygody z poszukiwaniem skarbów. Na „szlaku 
wroc³awskich krasnali” œmia³kowie zamiast tradycyjnej mapy u¿ywali 
nawigacji satelitarnej, a Ci, którym uda³o siê dotrzeæ do celu, 
otrzymywali w nagrodê kosze s³odkoœci. Mamy i babcie, dbaj¹ce 
o zdrowe ¿ywienie swych pociech, mog³y zasiêgn¹æ rady specjalistów 
oraz wzi¹æ udzia³ w warsztatach tworzenia diety dla maluchów, które w 
tym czasie mog³y narysowaæ swoje ulubione posi³ki, a tak¿e 
rozwi¹zywaæ quizy dotycz¹ce jad³ospisu. Maniacy komputerowi odkryli, 

Przystanek Park Wiedzy
Tam, gdzie sztuka spotyka siê 
ze sportem i nauk¹, i ka¿dy bez wzglêdu 
na wiek mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie

Park Wiedzy
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¿e istniej¹ oprogramowania, dziêki którym mo¿na graæ w gry 
komputerowe za pomoc¹ miêœniowych impulsów elektrycznych bez 
udzia³u myszki czy klawiatury, gdy¿ my sami równie¿ wytwarzamy 
pr¹d elektryczny. Kto mo¿e te¿ wiedzieæ, ile pasji architektonicznej 
zosta³o rozbudzonej w umys³ach podczas zabaw z geometri¹ 
przestrzenn¹? A zbudowaæ mo¿na by³o wszelkie wieloœciany – od 
foremnych poprzez pó³foremne do gwieŸdzistych, wklês³e i wypuk³e, 
œciête i dualne. Wytrwali mogli nawet u³o¿yæ model pi³ki no¿nej 
i fullerenu. 

Wszyscy mi³oœnicy Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska mogli zobaczyæ, 
jak wygl¹da³o nasze miasto i region przed rokiem 1945, a tak¿e 
œledziæ wszelkie zmiany architektoniczne wybranych miejsc dziêki 
zdjêciom udostêpnionym przez Stowarzyszenie „Wratislaviae Amici”. 
Dla osób borykaj¹cymi siê z chorobami serca, zosta³o 
zaprezentowane nowoczesne tele-EKG, czyli EKG przez telefon, które 
³atwo i prosto mo¿na wykonaæ w warunkach domowych, a nastêpnie 
przes³aæ wyniki bezpoœrednio do lekarza, który dziêki temu mo¿e 
mieæ sta³y kontakt z pacjentem i udzielaæ mu natychmiastowej 
pomocy. W „Parku Wiedzy” nie zabrak³o te¿ bajkowych postaci 
takich jak: Królewna Œnie¿ka, Czerwony Kapturek i Piotruœ Pan, które 
zaprezentowa³y wszystkim lalki: pacynki, marionetki, kuk³y oraz 
uczy³y, w jaki sposób nimi kierowaæ, by te zechcia³y wykonywaæ 
rozmaite czynnoœci, a w koñcu opowiadaæ ca³e historie, które póŸniej 
przy odrobinie praktyki mo¿na pokazywaæ w domowym teatrzyku. 
A nawet, jeœli w domu brakuje lalek, zawsze mo¿na przygotowaæ 
przedstawienie pos³uguj¹c siê w³asnym cia³em, o czym mogli 
przekonaæ siê wszyscy, którzy podziwiali pokazy pantomimy. 

Niezwykle atrakcyjne by³y równie¿ pokazy tañca w wykonaniu 
uczniów Szko³y Baletowej przy Teatrze Muzycznym Capitol 
z Wroc³awia, zaœ szczególnie ujmuj¹ce by³y prezentacje 
najm³odszych tancerzy, którzy tak zachwycili Profesor Kazimierê 
A. Wilk, koordynatora Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki, ¿e ta nie 
mog³a powstrzymaæ siê od publicznej pochwa³y dzieci. Zaœ ma³ych 
widzów najbardziej oczarowa³y pokazy faiershow, ¿onglerki i trików 
z u¿yciem diabolo, którym niepowtarzaln¹, egzotyczn¹ atmosferê 
nadawa³a rytmiczna muzyka bêbnów. Ci, którym starczy³o odwagi, 
mogli spróbowaæ zatañczyæ krótki uk³ad z tancerzami breakdance, 
a póŸniej podziwiaæ ich umiejêtnoœci, gibkoœæ cia³a i zrêcznoœæ. 

W tym roku w „Parku Wiedzy” (20-21 IX 2008) równie¿ nie 
zabraknie atrakcji. Czêœciowo powtórzymy program, zaœ nowoœci¹ 
bêdzie prezentacja artystycznej obróbki szk³a, warsztat uk³adania 
bukietów z suchych kwiatów, prezentacja i warsztat poœwiêcony 
fotografii otworkowej, na którym nauczymy siê, równie¿ jak 
samodzielnie zrobiæ aparat fotograficzny, przy innym stoisku 
dowiemy siê, jak wyplataæ koszyki z wikliny. Na scenie nowoœci¹ bêd¹ 
pokazy capoiery. Zapraszamy serdecznie. Trzymajcie kciuki za 
pogodê. 

fot. Krzysztof Mazur

fot. Krzysztof Mazur

fot. Krzysztof Mazur

fot. Krzysztof Mazur



ecê do kraju, gdzie stanê siê Tubabem. W jêzyku Bambara s³owo 
to oznacza bia³ego cz³owieka. Wygl¹dam przez okno. Paryskie L kamienice w dole z ka¿d¹ chwil¹ upodabniaj¹ siê do budowli 

z klocków Lego. Wlatujemy w chmury. Podœwietlone zachodz¹cym 
s³oñcem przypominaj¹ strzêpy waty cukrowej. Lecimy na po³udniowy-
zachód, w stronê Mali w Afryce Zachodniej. W stronê marzenia.

Pomys³ wyjazdu do Mali zrodzi³ siê w mojej g³owie rok wczeœniej na 
promie, który p³yn¹³ z marokañskiego Tangeru do Algeciras w Hiszpanii. 
¯egna³em wzrokiem afrykañski kontynent i postanowi³em, ¿e celem 
mojej kolejnej wyprawy bêdzie jeden z krajów Sahelu. S³owo Sahel, 
podobnie jak Sahara, pochodzi z arabskiego. To pierwsze oznacza 
wybrze¿e, a drugie ocean. Sahel to obszar graniczny. Na pó³nocy 
rozpoœcieraj¹ siê rozgrzane piaski pustyni, na po³udniu króluj¹ wilgotne 
lasy równikowe, pomiêdzy znajduje siê sucha sawanna. W³aœnie tam 
le¿y Republika Mali.

Przygotowania do wyjazdu rozpocz¹³em na kilka miesiêcy wczeœniej. 
Odwiedzi³em lokaln¹ stacjê sanitarno-epidemiologiczn¹ i zaszczepi³em 
siê na ¿ó³t¹ febrê. Szczepionka ta jest niezbêdna, aby wjechaæ do wielu 
krajów, w tym do Mali. Lepiej zawczasu zaopatrzyæ siê w tzw. ¿ó³t¹ 
ksi¹¿eczkê, która jest miêdzynarodowym dowodem tego, ¿e jest siê 
zaszczepionym. Warto zabezpieczyæ siê tak¿e przed durem brzusznym i 
¿ó³taczk¹ pokarmow¹.

Wiele cennych wskazówek znalaz³em na stronach internetowych 
innych podró¿ników, którzy przede mn¹ odwiedzili interesuj¹cy mnie 
kraj. Dziêki ich radom i spostrze¿eniom uda³o mi siê stworzyæ listê 

Toubab w Afryce

W pogoni za marzeniem
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kub³a, wiêc gdyby nawet chcieæ zatrzymaæ ten potok odpadków, a 
przynajmniej nie przyczyniaæ siê do jego rozwoju, nie mo¿na nic 
zrobiæ. I st¹d to wszystko: podeszwa, klapka ze sztucznej pianki, 
paczka papierosów, puszka po koncentracie pomidorowym, kapsle, 
skorupki orzeszków ziemnych, skórka od banana, zbutwia³a mata, 
któr¹ wiatr zdar³ z dachu któregoœ straganu i masa foliowych worków 
wszelakiej maœci. Wszystko zalega na ulicach umorusane w 
pomarañczowym b³ocie, p³ynie ulicami w rynsztoku, rozk³ada siê, 
butwieje, rdzewieje, gnije. Œmierdzi i ten smród miesza siê z odorem 
spalin, sw¹dem sma¿onego koziego miêsa, wilgotnym zapachem 
pory deszczowej, tworz¹c obezw³adniaj¹c¹, s³odk¹ mieszankê.

Spieszno mi by³o do wiosek, gdzie domy buduje siê z suszonych 
na s³oñcu cegie³, wiêc nie zagrza³em na d³ugo miejsca w Bamako. 
Któregoœ dnia wsta³em z samego rana, ¿eby zd¹¿yæ na autobus 
odje¿d¿aj¹cy w kierunku Mopti. Na dworcu by³em ju¿ o 6:00, 
kupi³em bilet, a potem... zaczê³o siê wielogodzinne oczekiwanie. 
W Mali ¿ycie p³ynie w swoim rytmie i nie poddaje siê rygorom 
wskazówek zegara. Gdyby autobus zape³ni³ siê o 5:00, kierowca 
ruszy³by ju¿ wtedy. Tak siê jednak z³o¿y³o, ¿e komplet pasa¿erów 
zebra³ siê dopiero po kilku godzinach.

W czasie podró¿y odwiedzi³em region nazywany Krajem 
Dogonów. Jest to obszar rozci¹gaj¹cy siê wzd³u¿ licz¹cego 200 km 
d³ugoœci Uskoku Bandiagara, którego œciany maj¹ nawet po 300 
metrów wysokoœci. W cieniu klifu swoje wioski wybudowa³o plemiê 
Dogonów, które przyby³o tutaj w XIV w. i jest jednym z najbardziej 
znanych plemion na œwiecie. Wed³ug francuskiego antropologa, 
Marcela Griaula, który przez 25 lat bada³ ich kulturê, posiadaj¹ oni 
bogat¹ wiedzê astronomiczn¹, np. wiedz¹ o istnieniu niewidocznej 
go³ym okiem gwiazdy, Syriusza B. Do dziœ nie wiadomo, czy Griaul 
mia³ racjê – jego prace spotka³y siê w ostatnich latach z ostr¹ krytyk¹. 
Pewne jest jednak, ¿e w Kraju Dogonów oczarowa³y mnie zapieraj¹ce 
dech w piersiach widoki, które przywodz¹ na myœl Wielki Kanion 
Kolorado.

niezbêdnych rzeczy, które zamierza³em spakowaæ do 
swojego szeœædziesiêciolitrowego plecaka. Kiedy 
wszystko, co siê ma, trzeba nosiæ na plecach, ka¿dy 
kilogram ma znaczenie. W moim przypadku 
musia³em uwzglêdniæ tak¿e sprzêt fotograficzny, 
gdy¿ nie licz¹c podró¿owania, moj¹ wielk¹ pasj¹ jest 
robienie zdjêæ. Dziêki nim utrwalam chwile, które 
inaczej odesz³yby w zapomnienie, a tak¿e mogê 
dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami po powrocie.

Pierwszym, co uderzy³o mnie po wyl¹dowaniu 
w Bamako, stolicy Mali, by³a temperatura i zapach 
powietrza. O trzeciej w nocy szed³em po p³ycie 
lotniska i oszo³omiony s³ucha³em g³oœno graj¹cych 
œwierszczy, wdycha³em woñ wilgotnej ziemi 
i zastanawia³em siê, jak gor¹co musi byæ tu w dzieñ, 
skoro w œrodku nocy czu³em siê jak w saunie parowej.

W Bamako wszystko pokryte jest warstw¹ 
rudego, laterytowego py³u. Na ulicach zalegaj¹ 
œmieci. Najwiêcej jest foliowych worków, w których 
sprzedaje siê zmro¿on¹ wodê z kranu, grube frytki ze 
s³odkich ziemniaków, furu-furu (p¹czki z prosa), 
melony albo ginimbere (napój imbirowy). 
Wyssawszy zawartoœæ, wybrawszy ostatni okruszek z 
opakowania có¿ pozostaje, jeœli nie ciœniêcie go na 
ziemiê? Po jakimœ czasie przesta³em mieæ wyrzuty 
sumienia, gdy¿ nie widzia³em w Mali ani jednego 

£ukasz Braun

Kiedy wróci³em do Bamako po prawie miesi¹cu 
podró¿owania po pozbawionych pr¹du i bie¿¹cej wody 
wioskach, którym rytm ¿ycia nadaj¹ cotygodniowe 
targowiska i gdzie warunki od lat nie zmieni³y siê 
znacznie, wita³em je jak ostojê cywilizacji. Dzieñ 
wyjazdu siê zbli¿a³, a ja, mimo têsknoty za 
bezpieczeñstwem oswojonego œwiata, ¿a³owa³em, ¿e 
muszê wyjechaæ i zostawiæ tê inn¹ rzeczywistoœæ, 
o której tak naprawdê wiemy bardzo ma³o. Có¿…, 
podró¿ jest ci¹g³¹ zgod¹ na utratê. Najpierw opuszcza 
siê swój dom, rzuca wyzwanie losowi, poznaje inne 
odleg³e krainy, by i je w koñcu zostawiæ. Jednak ten, kto 
wyje¿d¿a w podró¿, bardzo rzadko wraca taki sam. 

Spotkanie z Afryk¹ pozwoli³o mi inaczej ni¿ 
dotychczas spojrzeæ na siebie i otaczaj¹cy mnie œwiat, 
œwiat Toubaba.
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