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Z
Zi ma, zi ma i po zi mie! Mam na dzie ję, że to stwier dze nie bę dzie ak tu al ne, gdy ni -

niej szy nu mer „Bio lo gii w Szko le” tra fi do Pań stwa rąk. Nie prze czę, zi ma jest pięk -
na, ale nie w nad mia rze! Oby rów nie pięk na by ła wio sna. Chy ba nic tak moc no się
z nią nie ko ja rzy, jak kwia ty. Mno gość ich form, ko lo rów, za pa chów, ry sun ków
na płat kach... Ca ły ar se nał środ ków, któ rych cel jest je den. Roz mna ża nie płcio we!
Cel, z któ rym wią że się pro blem te go, jak zwięk szyć szan sę na zdro we po tom stwo.
Dla ge ne ty ka od po wiedź jest pro sta – za wszel ką ce nę trze ba uni kać sa mo za py le nia.
Tyl ko skąd wziąć „ob cy” py łek...? Nie da się ukryć, że kwiat ki ma ją swo je spo so by.
O nie któ rych z nich pi sze w swo im ar ty ku le Pa ni dr Ka ta rzy na Ma le szak. Jak zwy -
kle au tor ka jest gwa ran cją cie ka wej lek tu ry!

Od pew ne go cza su sta ra my się przy bli żyć Pań stwu neu ro bio lo gię. Czy ni my to
z głę bo kim prze ko na niem, że jest ona na uką XXI wie ku. Dziś chy ba nie do koń ca
do ce nia ną, ale bez wąt pie nia roz wój tech nik, rów nież mo le ku lar nych, w nie da le kiej
przy szło ści do pro wa dzi do re wo lu cji, przy naj mniej ta kiej, ja ką za wdzię cza my ge ne -
ty ce. Mo że my się o tym prze ko nać dzię ki ko lej nym ar ty ku łom Pa na mgr. Mi cha ła
Stref ne la. Tym ra zem au tor przy bli ża nam pro ble my neu ro tran smi sji, zwra ca jąc
szcze gól ną uwa gę na mno gość me cha ni zmów prze wo dze nia im pul su ner wo we go za -
rów no w neu ro nie, jak i mię dzy kon tak tu ją cy mi się ze so bą ko mór ka mi ner wo wy mi.

Wio sna..., nie ukry wam, że nie mo gę się do cze kać chwi li, gdy bę dę mógł wyjść
w te ren i po dzi wiać mno gość ko lo rów ota cza ją ce go mnie świa ta. Od cie nie bie li i sza -
ro ści ma ją swo ją uro dę, ale jed nak wo lę bar wy pol skiej łą ki. Wio sna to też czas zie -
lo nych szkół. Je stem go rą cym zwo len ni kiem na ucza nia przy ro dy i bio lo gii w te re nie.
Dla te go gdy otrzy ma łem pro po zy cję opu bli ko wa nia ma te ria łu mó wią ce go o mo żli -
wo ści zor ga ni zo wa nia zie lo nej szko ły w oko li cach Lu brzy, szyb ko z niej sko rzy sta -
łem. Zwłasz cza, że wie le lat te mu mia łem oka zję od po czy wać na te re nie pięk nej zie -
mi lu bu skiej i do dziś po zo sta ję pod wra że niem jej uro dy. Je śli ktoś z Pań stwa
chciał by po dzie lić się z na mi po dob ny mi in for ma cja mi o swo ich stro nach, to obie cu -
ję udo stęp nić ła my „Bio lo gii w Szko le”.

W ni niej szym nu me rze na sze go pi sma znaj dzie cie Pań stwo wy jąt ko wo du żo sce -
na riu szy lek cji. Dwa z nich trak tu ją o sub stan cji nie zwy kłej, któ rej zna le zie nie na in -
nych pla ne tach z miej sca pod no si ad re na li nę astro bio lo gom. Sub stan cją tą jest wo -
da. Po dob no wo da to ży cie. Py ta nie, czy w ka żdej wo dzie mo że ono ist nieć. O ile nie
mam cie nia wąt pli wo ści, że w śnie gu i lo dzie ży cie ist nie je, o ty le, gdy pa trzę na ście -
ki, zwłasz cza prze my sło we, ro dzą się pew ne wąt pli wo ści. Czy stać nas na roz rzut ne
go spo da ro wa nie wo dą? Bar dzo, bar dzo wąt pię! Chy ba nie tyl ko ja, ale to, jak cen na
jest wo da, war to nie ustan nie uświa da miać uczniom, za rów no w szko le, jak i w te re -
nie. Wszak kro pla wo dy drą ży ka mień...

Ży czę mi łej lek tu ry oraz skła dam ży cze nia wszel kiej po myśl no ści
wszyst kim Czy tel nicz kom z oka zji Świąt Wielkanocnych.

Piotr Bor suk


