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Let’s start

Las wokół budził się do życia. Łapka przysiadła na konarze
i zaczęła wyłuskiwać nasiona z szyszki. Nagle rozległo się
chrobotanie. Ktoś hałasował w koronach drzew. Przyjaciel
czy wróg? Odwróciła łepek. Na oświetlonej słońcem gałązce
kołysała się inna wiewiórka. Właściwie wiewiórek. Miał
puchaty ogon i wesołe spojrzenie. Hycnął w stronę Łapki.
Odskoczyła zwinnie. Po chwili ścigali się między drzewami.
Ich rude ogony migały na śniegu jak ogniste płomyki.
– Dogoń mnie! – wołała Łapka. A wiewiórek gnał
za nią, strącając miękkie białe czapy na ziemię.

Author: Zofia Stanecka • Illustrator: Magdalena Kozieł-Nowak

...

buk

jodła

świerk

for the youngest readers. Each book features a new environment and character. By following
their adventures, children can learn lots about nature.

Nowy dom ukryty był wysoko w rozwidleniu gałęzi.
Kitka lubiła patrzeć na cienie rzucane przez daszek
na futerka braci.
– Uważajcie, żeby nie wypaść! – ostrzegała ich Łapka,
gdy bawili się w przepychanki.
Byli już tak duzi, że zamiast mleka jedli przynoszone
przez mamę nasiona. Pewnego dnia Łapka powiedziała:
– Już czas.
– Jaki czas? O co chodzi?! – wołały wiewiórczęta.
– Czas na wyjście z gniazda – wyjaśniła mama.
Kitka z przejęcia wskoczyła na Brzuszka i zaczęła
wznosić okrzyki:
– Chcemy wyjść! Wyjść! Wyjść!
Łapka wyprowadziła ich na najbliższą gałąź. Kitka szła
ostrożnie, mocno wbijając pazurki w szorstką korę drzewa.

. . . Co jedzą wiewiórki?

nasiona szyszek

orzechy

pączki drzew

owoce

jaja

żołędzie

suszone grzyby
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Z każdej kupionej książki 1 zł przekazujemy
na Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
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„Tuli Tuli opowiada, kto gdzie mieszka”
to przepięknie zilustrowana seria edukacyjna
dla najmłodszych. Każda książka to inne środowisko życia
i nowy bohater. Dzieci śledzą jego przygody, a przy okazji
poznają wiele przyrodniczych ciekawostek.

Bocian z łąki

Nad łąką w gnieździe wykluwają się Kuba i jego siostry.
Bocianiątka szybko rosną. Muszą ćwiczyć skrzydła, żeby
nauczyć się latać. Wtedy polecą na łąkę po ślimaki, a pod
koniec lata daleko, daleko, na drugi koniec świata.
Ale Kuba na razie nie wie nawet, co jest za lasem…

them everything: how to jump and run along trees, how to look for food and dry

mushrooms, but also how they should always be prepared to run away.
The forest is beautiful, but it’s also dangerous…

Jestem Tuli Tuli. Duszek opiekuńczy.
Mieszkam na Ziemi. Wędruję po jej zakątkach.
Zaglądam tam, gdzie jest życie. A ono jest wszędzie!
W powietrzu. Na lądzie.
t aWnwodzie.
e c k Na najwyższych
f i ai wSnajgłębszych
szczytach
a głębinach.
Z ogór
Dziś opowiem wam o łące...
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The little squirrels can’t wait to leave their tree hollow. Their mum will teach

.

opowiada, kto
gdzie mieszka
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Tuli Tuli

opowiada, kto
gdzie mieszka
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0-6

2

sosna

Tuli Tuli talks about who lives where is a beautifully illustrated educational series

ages

board book
205 x 250 mm
40 pages

Szyszki

W tej serii również:

Squirrel from the Forest.

Tuli Tuli talks about who lives where

Who’s making all this noise in the forest? It’s Kitty and her brothers.

3

Paddy isn’t feeling well at all. He has a fever, runny nose, a cough

Plan your day along with Paddy – use a handy board

and a headache. He absolutely doesn’t feel like having breakfast or even

Author: Marta Galewska-Kustra • IIlustrator: Joanna Kłos

of day and 7 magnets with days of the week.

ilustracje

tekst

Joanna Kłos

Mar ta Gale wska-Kustra
NASZA KSIĘGARNIA

In the surgery, Paddy gets a special task: to calm down the dragon who’s afraid
of having a check-up. He does a great job and, just by the way, gets examined
himself. All he has to do now is to take medicine and do some inhalations.
After a few days our brave Paddy is as healthy as a horse!

0-3

Ma nos zatkany od

To czasem troszk

ę boli.

Boli go
zimno.
Czuje, że jest mu ma
To dlatego, że

4

Pora wracać do domu.
Po Pucia i Misię
przychodzi tata.
– Tato! Wymyśliliśmy
świetną zabawę! Ja jestem
nurkiem, a Leoś wielorybem!
– opowiada Pucio i…

board in front of you and your child. Start by defining the day of the week
and marking it at the very top of the board. Then discuss the activities in
on the board. Then all you need is to do things in line with the plan that
you’ve decided on together! Have fun!

going to the doctor.

board book
135 x 135 mm
28 pages

of the previous day. Arrange the magnets with the pictures and the magnetic

the remaining parts of the day and place the selected pictures

The aim of the book is to help children cope with fear before

ages

You can plan your day first thing in the morning or on the evening

Author: Marta Galewska-Kustra • IIllustrator: Joanna Kłos

Paddy at the Doctor’s

As well as this, the box also contains 4 magnets representing the times

Paddy. Plan Your Day

playing! It looks like he needs to visit Doctor Annie…

and 48 magnets with pictures of everyday activities every child knows!

ages

2+

205 x 250 x 35 mm
59 magnets

…głośno kicha:

Nie ma
więc nie chce
jeść śniadania.

– O rety,
kichasz zupełnie jak
Leoś – śmieje się Misia.
– Hmm… – Tata patrzy
na Pucia z uwagą i wcale
się nie śmieje.

5

How are foxes different from cats? And from squirrels?
Felix the red fox, Lisa the polar fox and Frank the large-eared fennec
will answer these and other questions that you’d like to ask.

Cześć, mam na imię Feliks –
jestem rudy i tutejszy. Jak cała moja
rodzina. A to jest Lisa – śnieżnobiała
lisica polarna. Ten mały z wielkimi
uszami, który siedzi w środku, nazywa
się Zenek. Zenek to fenek, czyli lis
pustynny z Sahary. Tak naprawdę Lisa
i Zenek nie mieszkają wcale w naszym
lesie. Trafili tu przez przypadek, uciekli
od złych ludzi, którzy trzymają lisy
w niewoli. Teraz musimy im pomóc
wrócić do domu. Bo my nie jesteśmy
ani na futro, ani do zabawy.

Kto wie,
na którym
kontynencie jest

Thanks to the three fox friends, you’ll soon find out who eats
earthworms alla carbonara and mouse ear jelly, you’ll discover how blackberry
bushes grow out of fox poo and, most importantly, you’ll understand that

only foxes look good in fox fur!

Nocą lisy jedzą,
polują i się… zakochują.
Chociaż te z nas, które żyją

z dala od człowieka

i nie muszą się go bać, wiele
swoich spraw załatwiają
także w dzień!
Od zmierzchu do
świtu: to ulubiona
pora wampi…
to znaczy lisów!

ages

2-6

board book
205 x 250 mm
28 pages

6

A kto wie,
gdzie jest Svalbard?
Tam się urodziłam! To
chyba gdzieś na Oceanie
Arktycznym…

Sahara?

Author and illutrator: Joanna Rusinek

Fancy Book of Foxes

Szczęśliwy lis to
wolny lis!

Open the book, check how many sounds are in the fox dictionary, help Lisa
get back to Svabald and Frank to the Sahara.

Fenki

na pustyni też
wychodzą ze swoich
nor wieczorem.
Na Saharze jest
wtedy trochę
chłodniej!

Powie mi ktoś,
jakie zwierzęta wpadły
na lisią imprezkę?
Bo niedowidzę…
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is an educational series that helps young children find out about
the world and learn English words along the way.
ages

2-6

board book
200 x 280 mm
12 pages

Author and illustrator: Agnieszka Żelewska

In the City. My first Polish-English encyclopaedia with flaps
8

My first Polish-English encyclopaedia with flaps

This part of the series features vocabulary related to the city: names of places and
buildings, jobs, vehicles, products you can buy and many other things – over 200 words in all.

Each spread contains flaps that can be found and opened (the whole book has over 50 flaps),
which helps the readers discover new details and words.

In this
series:
lopedia polsko
pierwsza encyk
cyjna, dzięki
W domu. Moja
książka eduka
okienkami to
kich słówek.
-angielska z
i uczą się angiels
i poznają świat
i rodziną: nazwy
której najmłods
związane z domem
dziny,
słownictwo
członków ro
ubrań,
i
Pojawia się tu
ek
.
i sprzętów, zabaw
ponad 200 słówek
pomieszczeń
zgów, w sumie
yć okieni wielu drobia
części ciała
odszukać i otworz
ówce można
la
50), co pozwa
Na każdej rozkład
jest ich ponad
ka (w całej książce
góły i słowa.
szcze
odkrywać kolejne

Ilustracje i okładka Agnieszka Żelewska
Koncepcja Katarzyna Piętka
© Copyright for the Polish edition by
Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, 2021
Redaktor prowadząca Katarzyna Piętka
Opieka redakcyjna Magdalena Korobkiewicz
Korekta Zuzanna Laskowska, Ben Borek
Skład, redakcja techniczna Joanna Piotrowska
Wydanie pierwsze
Druk: DRUK-INTRO S.A., Inowrocław

cena 39,90 zł

At Home. My first Polish-English
encyclopaedia with flaps

9

An amazing book of dreams!

What are the most common dreams?

Garnek marzy,
żeby zupa już się ugotowała,
bo mu strasznie gorąco.
z

Paprotka marzy, żeby
wreszcie zakwitnąć.

Łyżeczka chciałaby takim
pociągiem pojechać na wakacje
do jakiejś zamorskiej kuchni.

Imbryk marzy, żeby
być lokomotywą
i żeby filiżanki
były wagonikami.

osia marzy, żeby Wo
jt u
cia Z
Bab szystko i poprosił o dokł ś
adk
łw
ę.

jad

Kran napiłby się wody.
Najchętniej gazowanej.

Herbatka
marzy
o gorącej
kąpieli.

rybki marzą o tym, żeby
popływać sobie w morzu.
albo chociaż w zlewie.

Widelec marzy, żeby
leżeć obok noża, bo coś
mu się przypomniało
i chciałby komuś
o tym opowiedzieć.

trzepaczka marzy, żeby
babcia zrobiła jeszcze
jakieś ciasto, bo straszna
z niej wariatka i chętnie
ubiłaby sobie jajeczko.

Ciasto marzy, .
urosnąć
by wreszcie

Author and illustrator: Maciej Szymanowicz

Dreams. Facts, Myths, Follies

Ma R z e n i a K U C H e n n e

Zastanawialiście się kiedyś,
czy jedzenie lubi być zjadane?
Czy może woli sobie leżeć na
stole i gawędzić z potrawami
z sąsiednich talerzyków…?

Kalendarz marzy, żeby
w tygodniu były tylko trzy dni:
piątek, sobota i niedziela

Zapłakany pomidorek
marzy o tym, żeby
dzisiaj była jakaś fajna
sałatka bez cebulki.

ą, żeby
Klopsiki marz
nie stygł,
sos tak szybko
zimno.
bo robi im się

chciałaby
mała cebulka też
pójść do fryzjera.

Jajko wolałoby,
żeby trzepaczka
miała jakieś
inne marzenie

Sztućce marzą o porządnym
obiadku, bo im trochę
nudno w szufladzie.

całym
żeby rozbiec się po
Śmieci marzą o tym,
biają bałagan.
mieszkaniu, bo uwiel

8

9

You’ll read about great and little, practical and nonsensical dreams, about kitchen
dreams and dream journeys.

Wy m a r z o n e

Kubecznik
słodkopojny

Rośliny
i zwierzęta

Hi
Hi
Hi ! !!

Pies fruwalny
(łac. pieseum fruvacum)

Across richly illustrated

Kwiat paproci

pages, you will see self

Wierzba bogatka

-picking mushrooms,

Biedronki
w dowolnych kolorach
latające kwiaty z oczami
W pielęgnacji wymarzonych roślin
znakomicie sprawdza się polewaczka
wymarzona przez Wojtusia oraz
bezprzewodowy wąż ogrodowy.

Wymarzony sposób
na wyhodowanie
wierzby bogatki
krok po kroku:

Purchawki
rozweselające

łopatka

1
dołek

gleba

Samozbierające się grzyby
Kot sypialny
(łac. kotum dobranocum)

miniaturowy słonik

2

a car with two steering wheels
and much, much more.

pieniążek

Bajkomak
szepczący
zdumiewające
opowieści

Czterolistna
koniczyna

What helps make them come true?
What do numbers and letters dream about?

an earthworm in a tube,

3
woda

4

24

d

w tu
b c
i ca
e
ż d ż o w n

lizakowiec
nadzwyczajny

Uwaga! Bajkomak podlewamy mieszaniną
wody i literek zdrapanych ze starych gazet.

25

ages

3-6

board book
231 x 310 mm
28 pages

By the same
author:
10

rights sold:
Czech Republic, Slovak Republic,
Belgium, Mainland China, Russia,
Spain, Catalonia, Ukraine

11

home. And perhaps will never want to leave!

ages

6-10

hardcover
165 x 215 mm
192 pages

12

The Author about her book:

at the behest of the hotel owner, Mr Wilkinson, will feel very much at

Author and illustrator: Anna Mietelska

The Mystery of the Grandoyal Hotel

The Grandoyal Hotel towers over the Green Valley, an area
inhabited and fursts. The hotel is an unusual place. Whoever steps
over its threshold and drinks a glass of home-made barberry juice

One morning the arrival of a guest disturbs the peace of the

Tajemnica
Hotelu Grandspejszyn

residents: it’s Mr Teddy, a self-taught astronomer and the
great-grandson of Lord Berlington, who claims that

the Green Valley (and perhaps the wider world) is threatened
by doom. What kind of doom remains unclear. Can it be

The Grandoyal Hotel really existed!
It was located in my daughter’s
bedroom, on three levels of
a cupboard hanging above a chest
of drawers. Hanna filled the shelves
with a whole host of tiny furniture
and animals. Mr Teddy had
an enormous suitcase, and Jersey the
Cat was the smallest and cutest of all
the creatures… When I started writing
the book, I asked Hanna: “Can you
help me think up some stories?”
and she replied: “Mum, I don’t need
to think anything up. I’ll just tell you
about what goes on in there”.

prevented? This is even more unclear, but we mustn’t

stop trying! It looks like the fate of the entire world
rests in very small paws…

1

The hotel residents take their days slowly. Everyone does whatever they feel
like. Some dance, others go on a long and seemingly aimless mountain

hikes, some paint ceramic teapots and cook extravagant meals…
or simply go about their business and keep it a secret.

But nothing is forever.

13

drive, it could store 3 million movies or 600 million musical pieces.
Can you lose weight from thinking hard?

41. CO WIDAĆ OD DOŁU, A CO Z BOKU?

Why do witnesses’ statements differ, even though no one is lying?

Półkule mózgowe przykrywają resztę mózgu – to jego najwyższe, półokrągłe
piętro. Z tyłu, pod spodem widać dwie mniejsze półkulki. Składają się na twór
o zdrobniałej nazwie: móżdżek. Bywa on też nazywany „małym mózgiem”. Powierzchnia półkul móżdżku jest pofałdowana w harmonijkę. Jego dwie części są
zespolone łącznikiem, który nosi zabawną nazwę: robak.

Podział na dwie półkule nie oznacza, że obie części mózgu nie kontaktują się
ze sobą. Są połączone (czyli spojone) grubą wiązką włókien nerwowych, zwaną
spoidłem wielkim, które w przybliżeniu ma grubość i długość kciuka. Jest czymś
więcej niż tylko żywą zszywką dwóch połówek mózgu. Spoidło wielkie zapewnia
im nieustającą komunikację, stanowi rodzaj sztywnego łącza między półkulami.

ages

6-14

Poniżej móżdżku widać jeszcze „ogonek”. Ma około 3 cm długości i zwęża się ku
dołowi. To rdzeń przedłużony – jedna z części pnia mózgu. Wychodzi z czaszki
przez otwór znajdujący się od spodu, by zaraz skryć się w specjalnym kanale,
w środku kręgosłupa. Ten dalszy ciąg rdzenia przedłużonego to rdzeń kręgowy.
Ciągnie się on w dół pleców jeszcze przez 45 cm.

Gdy spojrzymy na mózg od spodu, zobaczymy wiele wychodzących z niego nerwów, w tym biegnące do przodu dwa nerwy węchowe (lewy i prawy) oraz krzyżujące się dwa nerwy wzrokowe.

hardcover
195 x 254 mm
224 pages

szczelina podłużna

O funkcjach różnych części mózgu przeczytasz w kolejnych rozdziałach.

móżdżek

spoidło wielkie

bruzdy

nerw węchowy

zakręty
nerw wzrokowy

o mózgu

Author: Marta Maruszczak • Illustrator: Bogna Brewczyk

Popatrzmy teraz na mózg z boku.

Mózg widziany z góry wygląda jak powiększony orzech włoski: pofałdowany i poorany rowkami o krętym przebiegu. Zagłębienia noszą nazwę bruzd, a wzgórki
i uwypuklenia to zakręty. Dodatkowo jest rozdzielony na dwie połowy – zwane
półkulami – głęboką, podłużną szczeliną.

How come we remember things that never happened?

ciekawostek

166 fun bits of Trivia about the Brain

Do you know how much fits inside your head? If your brain were a hard

rdzeń przedłużony
rdzeń kręgowy

ciekawostek

o mózgu

50

Marta Maruszczak

51

This book contains 166 bits of trivia about the contents of your skull: surprising,

ilustracje Bogna Brewczyk

unbelievable, fascinating, funny and scary. You can read it from the beginning to the end,
or the other way round, in snippets, or in any other way you like.
The book is designed for readers of all ages who are curious about what mysteries

their brains have in store. One thing is for sure: once you’ve read the book, your brain

Nasza Księgarnia

will never be the same again!

In this
book:
98. KTÓRE NOWE NAWYKI OSZUKUJĄ STARY MÓZG?

Jednak uwaga: dwie pierwsze cechy mają także maszyny i programy komputerowe wyposażone w sztuczną inteligencję. Są już maszyny uczące się i rozwiązujące postawione przed nimi zadania. Jednak na razie żadne urządzenie zbudowane przez człowieka nie ma trzeciej cechy – nie jest zdolne do autorefleksji ani
do odczuwania emocji.

Od każdej zasady są wyjątki. Także od tej, że jeśli mózg odbiera coś jako przyjemne, to na pewno jest dla nas dobre. To nie zawsze jest prawda, gdyż mózg
zmienia się powoli, a świat szybko. Układ nagrody może być wtedy zdezorientowany lub wykorzystany niewłaściwie.
Wielopiętrowy, subtelny układ nagrody utworzył się w mózgu w toku ewolucji
dawno, dawno temu. Wtedy większość dostępnych przyjemności służyła ludzkim genom. Jedzenie, odpoczynek, seks, przebywanie w grupie i wspieranie się
wzajemne – to wszystko pozwalało przetrwać, wydać na świat i wychować potomstwo. Więc system nieźle się sprawdzał. Nagradzał za pomocą miłej emocji
zachowania pożądane przez naturę.

152. PO CO STWORZONO TESTY IQ?

93. SKĄD W NAS OCHOTA NA KURSY I TRENINGI?

Od początku istnienia gatunku ludzkiego jedni byli bardziej bystrzy, a inni mniej
pojętni. Różnimy się między sobą pod względem inteligencji. Jednocześnie lubimy wszystko mierzyć i ważyć. Psychologowie marzyli o tym, by wynaleźć sposób
punktowania tej cechy. Opracowali testy na inteligencję i wymyślili IQ. A potem
z tego powodu powstało mnóstwo nieporozumień.

Nazywanie dopaminy „neuroprzekaźnikiem przyjemności” nie jest całą prawdą
o tym kurierze. Owszem, gra ważną rolę przy powstawaniu upragnionej emocji.
Pracuje przy tworzeniu mózgowych albumów z pięknymi wspomnieniami. Ale
także daje nam motywację, byśmy pracowali w pocie czoła na przyszłe radości.

W starożytnym Rzymie żył Galen – lekarz i uczony zajmujący się anatomią,
czyli budową ludzkiego ciała. Uważa się go za jednego z najwybitniejszych starożytnych medyków.

Dopamina jest bardzo aktywna, gdy w polu naszego widzenia lub wyobraźni
pojawia się jakaś przyjemność. Ale dopamina nie działa w pojedynkę. Współpracując z hipokampem, pomaga zapisać w pamięci wszystkie okoliczności towarzyszące wyjątkowym chwilom.

Testy na inteligencję to wynalazek z początku XX wieku. Wcześniej, przez wiele
stuleci ludzie całkiem dobrze radzili sobie bez wiedzy, jaki kto ma IQ. Dopiero
w 1904 roku francuski psycholog Alfred Binet opracował pierwszy test inteligencji. Był przeznaczony do stosowania w szkołach. Nauczyciele mogli dzięki
takiej diagnozie rozpoznać możliwości intelektualne uczniów. I tak pokierować
ich edukacją, by każdy mógł się uczyć w najlepszym dla siebie tempie. Dzięki
temu wszyscy uczniowie wykorzystywali swój potencjał intelektualny i rozwijali
zdolności.

Współczesność oferuje nam inne sposoby na odpalenie w mózgu mechanizmu
przyjemności: oglądanie telewizji, buszowanie w internecie, kibicowanie sportowcom, chodzenie do teatru i na koncerty, jeżdżenie po świecie i kupowanie
wciąż nowych, niekoniecznie potrzebnych rzeczy.

4. JAK GLADIATORZY PRZYCZYNILI SIĘ
DO ODKRYCIA PRAWDY?

3. DLACZEGO MUMIA MIAŁA SZMATKI W GŁOWIE?

Jak w trakcie harcerskiej zabawy w podchody zostawia w mózgu oznaczenia,
które ułatwiają nam odnalezienie drogi powrotnej, byśmy mogli powtarzać te
miłe doznania.

Przez całe stulecia mózg był narządem niedocenianym, a nawet lekceważonym przez ówczesnych uczonych. Jest na to wiele dowodów.

Jeśli na przykład podczas wakacji słuchałeś świetnej piosenki, siedząc na
plaży w towarzystwie przyjaciół, to zimą chętnie przypomnisz sobie ten
utwór, by znów przywołać choć część tamtej przyjemnej atmosfery. Ona
powróci nawet wtedy, gdy na dnie szafy natkniesz się na swoje klapki noszone tamtego lata.

Czy współczesne sposoby na pobudzanie mózgowego układu nagrody
przynoszą korzyść naszym genom i gatunkowi ludzkiemu? Nie, a jednak
oddajemy się tym czynnościom, by doznać chwili przyjemności.

Starożytni Egipcjanie długo i starannie przygotowywali ciało osoby zmarłej do
pochowania w grobowcu. Robili z niego mumię. Wierzyli, że dusza w dobrze zachowanym ciele zostanie rozpoznana przez bogów w zaświatach, co gwarantuje
jej życie wieczne. Mumifikowano ciała faraonów i innych dostojników, gdyż prace te były czasochłonne i kosztowne.
Jednym z etapów tego procesu było usunięcie mózgu z czaszki. Wydobywano go
przez nos i wyrzucano, a potem czaszkę wypełniano skrawkami tkaniny. Usuwano też wszystkie wnętrzności z ciała i balsamowano je. Mózg nie wydawał się
im niczym ważnym i godnym zakonserwowania. Pozostawiano tylko serce – według starożytnych najważniejszy narząd.

Dopamina to nie tylko kronikarka miłych wspomnień i wyzwalacz przyjemności. To także silnik napędzający nasze działania. Dostarcza nam motywacji, czyli nastawienia na cel, który może dać przyjemność. Dlatego sportowiec, który
poznał wspaniały smak zwycięstwa, poci się codziennie na ciężkich treningach.
Dopamina dodaje mu wytrwałości, więc zawodnik pracuje, by znowu stanąć na
podium. Jest to tak zwana nagroda odroczona.

Ewolucja nie była w stanie dotrzymać kroku szybko zmieniającemu się otoczeniu. Mając mózgi zorganizowane po staremu, musimy radzić sobie w nowej rzeczywistości. I różnie nam to wychodzi. Wyrabiamy sobie nawyki, które przejmują władzę nad nami. Pozwolenie, by nami rządziły, prowadzi do otyłości, chorób
cywilizacyjnych albo opróżniania naszych portfeli i obciążania kart kredytowych. Czasem też pogoń za chwilą przyjemności staje się powodem zmartwień
i cierpienia osób najbliższych.

W jaki sposób? Leczono go za pomocą zabiegu otwierania czaszki – po pro-

stu wiercono w niej otwory za pomocą świdra. To tak zwana trepanacja.
Co ciekawe, podobne zabiegi przeprowadza się również dziś. Dzięki nim
można na przykład usunąć krwiaki, kiedy pęknie naczynie w mózgu.

A ja od kilku miesięcy piszę tę książkę, gdyż mój mózg przewiduje nagrodę, jaką
dla mnie będzie zainteresowanie czytelników.
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Galen przy tej okazji obserwował między innymi skutki różnych ran głowy odnoszonych przez gladiatorów. Zauważył, że takie urazy wpływają na zachowanie
i myślenie.

Galen

„Umysł kryje się w mózgu, nie
w sercu – stwierdził Galen. –
Rany mózgu zmieniają aktywność umysłu”.

Rzymianie, podobnie jak Egipcjanie, nisko oceniali rolę i znaczenie mózgu. Cztery tysiące lat temu uczeni stworzyli Papirus Chirurgiczny, w którym napisano:
„Mózg to jeden z wielu zwykłych organów, które należy leczyć jak inne”.

Dopamina i układ nagrody w mózgu sprawiają, że jesteśmy zdolni do realizacji
celów długoterminowych – przez wiele lat zdobywamy wykształcenie, uczymy
się obcych języków, prowadzenia samochodu, programowania komputerowego, jazdy na nartach, tańca, gotowania. Zakładamy rodziny, wychowujemy
dzieci, dbamy o naszych najbliższych i pracujemy, by zdobyć środki na realizację marzeń.

Niekiedy próbujemy wykorzystać drogę na skróty do tej emocji. I wpadamy
w pułapkę. Na przykład próbujemy majstrować w układzie nagrody, serwując
mu różne substancje zmieniające stan mózgu. Często skutek jest tragiczny.

Ponieważ szybko zyskał sławę i uznanie, najbogatsi Rzymianie zatrudniali go
jako lekarza nadwornego. Oprócz tego praktykował w roli chirurga w szkole
gladiatorów. Ich walki były najpopularniejszą rozrywką w Rzymie. Wielu zamożnych obywateli miało własnych gladiatorów i nie szczędziło pieniędzy na ich
szkolenie oraz utrzymywanie w dobrej formie. Galen opatrywał rany gladiatorów odniesione podczas walk. Przy tej okazji poszerzał swoją wiedzę anatomiczną. Trudno sobie wyobrazić lepsze ćwiczenia praktyczne dla badacza budowy
ludzkiego ciała.

8

To odkrywcze spojrzenie podważało dotychczasowe
sądy uczonych o roli serca i mózgu w organizmie.
Prace Galena wpłynęły na dowartościowanie zawartości ludzkiej czaszki i skierowały uwagę wielu
następnych pokoleń medyków na ten tajemniczy narząd. Od tej pory to on stał się obiektem badań uczonych – tropicieli myślenia, pamięci i emocji. Uznano,
że mózg rządzi.
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— Ach, jakie piękne — ach, jakie piękne!
Frycek zaś zaczął podskakiwać z radości, co mu się całkiem
dobrze udawało. Ale pewnie oboje przez cały rok byli szczegól-

Podarunki

nie grzeczni i posłuszni, nigdy bowiem nie dostali tylu
pięknych, wspaniałych prezentów co tym razem.
Wielka choinka pośrodku pokoju obwieszona była złotymi i srebrnymi jabłkami,
a na wszystkich gałązkach kiełkowały niczym pąki kwiatów migdały

Zwracam się do Was, życzliwi czytelnicy i słuchacze — Frycku, Teodorze,

w cukrze, kolorowe cukierki

Erneście, Marysiu, Karolinko, Weroniko czy jak tam jeszcze macie na imię,

i różne inne apetyczne łakocie.

i proszę Was, byście przypomnieli sobie w żywych barwach swój ostatni

Jako najpiękniejszą ozdobę

stół bożonarodzeniowy, bogato ozdobiony pięknymi kolorowymi podarun-

cudownego

kami, a wtedy na pewno będziecie mogli sobie wyobrazić, że dzieci stanęły
w drzwiach oniemiałe z błyszczącymi oczyma i Marysia dopiero po chwili
westchnęła głęboko i zawołała:
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