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CZARNA WENUS I KOBIETA-MAŁPA
Ludmiła Laskowska-Pańków
Dzień dobry po wakacjach.
Czy w czasie letnich podróży widzieli Państwo coś ciekawego, osobliwego,
niespotykanego?
Gdyby odwiedzali Państwo Londyn lub Paryż w okolicy roku 1810, mogliby Państwo zobaczyć na własne oczy Czarną Wenus, zwaną również Wenus Hotentocką. A gdyby się Państwo rozminęli z żywą Wenus, to też nic
straconego – do końca lat siedemdziesiątych XX wieku jej wypreparowany
szkielet można było oglądać w Musée de l’Homme jako eksponat naukowy
(w świetle nauki początków XIX wieku prymitywny dziki, a tak zakwalifikowano reprezentantkę plemienia Khoi, uważany był za brakujące ogniwo
łączące człowieka ze zwierzętami). Nazywała się Saartije Baartman. Została
pochowana z należnym szacunkiem w 2002 roku po ośmioletniej batalii,
którą z rządem francuskim stoczył Nelson Mandela.
A za oceanem? Około 1857 roku triumfy święciła tam Kobieta-Małpa, Dama-Pawian, czyli Julia Pastrana. Według obecnej wiedzy po prostu chora na
hipertrichosis, czyli nadmierne owłosienie ciała, bawiła publiczność tańcem, śpiewem, znajomością języków obcych. Kontrast między jej powierzchownością a osobowością niezwykle wszystkich ekscytował. Można było
na tej ciekawości znakomicie zarobić – co skwapliwie wykorzystał impresario Pastrany – niejaki pan Rates, który sprzedał ją następnie Theodorowi
Lentowi – z nim podbijała Europę. Anglia, Niemcy, Austria, Rosja – wszędzie
znajdowali się widzowie ciekawi widoku kobiety z brodą. Lent się ze swoją
protegowaną ożenił. W 1860 roku urodziła mu nawet dziecko, ale niestety
i ona, i synek zmarli. Wielka strata. I to podwójna. W jednej chwili utracić
żonę i dziecko. I źródło utrzymania… Niełatwo się z tym pogodzić. Julię
i synka zabalsamował i po części wypchał słynny moskiewski profesor Sokolov. Lent ze swymi zabalsamowanymi skarbami przyłączył się do jeżdżącego po całej Europie niemieckiego gabinetu osobliwości. Zmarł w 1884
roku, jego druga żona odziedziczyła mumie Julii i jej synka w spadku. Następnie niemiecki gabinet osobliwości kupił norweski potentat cyrkowy
Haakon Lund. Od 1926 roku jeździli po Norwegii z „Wystawą higieniczną

NOTA Z TRZEBIATOWA
Katarzyna Jacniacka

i anatomiczną” opatrzoną mottem:
„Człowieczeństwo, poznaj siebie!” aż
do 1943 roku, kiedy naziści zabronili pokazywania tak zdegenerowanych eksponatów, a oglądanie ich
określono jako moralnie odpychające. (Nie z pobudek humanitarnych
bynajmniej, pożądane było, by społeczeństwo obcowało z wzorami
czystości rasowej i higieny). Ciało
Julii i jej synka trafiło do magazynów
w Oslo, gdzie zostało przypadkowo
odnalezione w 1976 roku. Trafiła do
magazynów policyjnych. A społeczeństwo rozpoczęło dyskusję: dalej eksponować ją w muzeum? Skremować? Pochować? Pochować po
pobraniu próbek do badań? Ostatecznie została pochowana w 2013
roku w rodzinnym Meksyku.
źródło: Wikimedia Commons

Dlaczego pokazuję Państwu takie paskudne pocztówki z przeszłości? Po to,
by przypomnieć, że wszystko się zmienia. Nie tylko klimat.
Ziemia kiedyś była nieruchoma, teraz się kręci. „Dzikus”, który miał być „brakującym ogniwem”, odzyskał człowieczeństwo.
Zmienia się zarówno nasza świadomość, jak i nasza wiedza o świecie.
Bądźcie uważnymi obserwatorami.
I niespiesznie wydawajcie sądy.
Życzę Państwu wszystkiego dobrego.
Korzystałam z: Paulina Reiter Najbrzydsza kobieta świata, „Wysokie Obcasy”
14.09.2008, Mateusz Borowski Wszystkie imiona Czarnej Wenus, „Dialog” 3 /
2012, Justyna Jaworska Malina Prześluga. Pastrana, „Dialog” 2 /2015.

Niwo ma, niwo! skibo ziemie plennej,
Ty co raz wieniec żytni, także pszenny
Spokojnie na mej gdy położysz głowie,
Za fraszkę wasze korony, królowie!
Wespazyan Kochowski Psalmodya polska

W ostatnich dniach sierpnia, jak co roku odbyła się wymiana młodzieży partnerskich gmin. Nasi wychowankowie z gminy Brwinów pojechali do Trzebiatowa, a my gościliśmy młodzież z partnerskiej gminy.
W tym roku odwiedziła nas grupa młodych dziewcząt: laureatki konkursów oraz uczennice, które w ten
sposób zostały nagrodzone za wybitne osiągnięcia w nauce.
W programie pobytu znalazło się zarówno zwiedzanie warszawskich muzeów, jak i wizyty w centrach
handlowch. Dziewczęta z Trzebiatowa uczestniczyły w lekcjach muzealnych Muzeum Narodowego
i Muzeum Etnograficznego, a także zobaczyły najważniejsze zabytki Warszawy. Nie zabrakło również
zabaw w Centrum Nauki Kopernik, przejażdżek warszawskim metrem, wizyty na Stadionie Narodowym oraz zwiedzania Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.
Pod koniec intensywnego pobytu naszych gości doszło do spotkania z zastępcą burmistrza gminy
Brwinów Sławomirem Walendowskim. Dziewczęta chętnie opowiedziały o tym, co widziały, co im się
najbardziej podobało. Początkowe onieśmielenie zostało szybko pokonane dzięki serdeczności gospodarza oraz pysznemu poczęstunkowi.
Korzystając z okazji, bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie naszej brwinowskiej młodzieży z wychowawcami w Mrzeżynie. Jedliśmy najpyszniejsze lody w gminie, na które zaprosił nas burmistrz Trzebiatowa Józef Domański, spędziliśmy wspaniały czas nad morzem. Mogliśmy, dzięki życzliwości naszych
gospodarzy, zobaczyć wiele ciekawych miejsc i zabytków.
Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

I miejsce SOŁECTWO ŻÓŁWIN [z numerem 3]
II miejsce SOŁECTWO OWCZARNIA [z numerem 2]
III miejsce SOŁECTWO OTRĘBUSY [z numerem 1]
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RATUSZ 9
Biuletyn informacyjny Ur z ę d u G m i n y B rw i n ó w
nr 58 | 7września 2016

KOSZAJECCZANIE O WACŁAWIE KOWALSKIM!
Adam Adamczyk
Dożynki Gminne 2016 już za nami, ale wielu z nas jeszcze dźwięczą w uszach teksty przyśpiewek do melodii „zakazanych piosenek” śpiewanych przez
obsadę przedstawienia nawiązującego do wydarzeń z życia Wacława Kowalskiego.
Jednym z punktów programu obchodów tegorocznych Dożynek Gminnych było wystawienie dla przybyłych gości spektaklu o jednym z najbardziej
rozpoznawalnych mieszkańców Brwinowa. Przygotowaniem wydarzenia zajęła się Fundacja Akademia PROFIL. W ramach przedsięwzięcia padł pomysł,
by w przedstawienie zostały wplecione scenki odgrywane przez koszajecczan w czasie Festiwalu Otwarte Ogrody – na taką propozycję nie mogliśmy
pozostać obojętni. Aranżacja spektaklu, przygotowanie i przeprowadzenie prób to działania, które z ogromną dawką niesamowicie pozytywnej energii
przeprowadził Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Natomiast ostateczny kształt wydarzenia wyłonił się pod czujnym okiem Leszka Zdunia – zresztą obaj
znakomici aktorzy odegrali główne role w przedstawieniu. Efektem wspólnej pracy mieszkańców Koszajca (Marianny i Mieczysława Pękalów, Małgorzaty Bonieckiej, Bożeny Łukawskiej, Anny Łukawskiej-Adamczyk, Mariana Galusa, Przemysława Jędrasika i Adama Adamczyka), mieszkanek Brwinowa,
dzieci z grupy teatralnej w Radziejowic, chóru GAUDEAMUS, Leszka Zdunia i Krzysztofa Plewako-Szczerbińskiego było około 40-minutowe widowisko,
które wzbudziło wśród widzów pozytywny odzew (w czasie piosenek publiczność śpiewała razem z nami, a po zakończeniu dostaliśmy długie oklaski).
Dziękujemy serdecznie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie za możliwość udziału w tym wydarzeniu, Panom Leszkowi Zduniowi i Krzysztofowi
Plewako-Szczerbińskiemu za przygotowanie nas do występu oraz wspaniałej brwinowskiej publiczności za niesamowicie ciepłe przyjęcie – kto wie, być
może zobaczymy się jeszcze w podobnych okolicznościach w przyszłości.

DOŻYNKI GMINNE 2016 w FOTOgraficznym SKRÓCIE

Król Wrotycz
Anna Czeremcha
źródło: Wikimedia Com
Dziś krótko, ale treściwie. Rozpoznajemy wrotycz pospolity –
mons
po żółtych guziczkach, do końca września znajdziecie go wszędzie –
zrywamy same kwiaty (w liściach też jest dobro, ale tylko w młodych) i poddajemy je kilku zabiegom:

1. TONIK DO TWARZY – gotujemy garść guziczków w połowie szklanki wody z kranu z dodatkiem dwóch łyżek kwasu mlekowego (można go dostać w sklepach ze zdrową żywnością). Kwas spowoduje, że olejki eteryczne wysuną się na prowadzenie. Po ostudzeniu dodamy jeszcze łyżkę sody oczyszczonej i voilà, mamy absolut do twarzy, który pomoże nam
przy rozmaitych problemach skórnych, od pryszcza do zmian łuszczycowych. Trwałość toniku – 2 tygodnie.
2. PŁYN PRZECIWKO KOMAROM I KLESZCZOM – dwie garści guziczków zalewamy szklanką octu jabłkowego na 2 tygodnie. Powstały ocet wrotyczowy odcedzamy, dodajemy pół szklanki wody mineralnej (niegazowanej!) i po 3 krople dwóch spośród olejków eterycznych: lawendowy, geraniowy, cytronelowy, rozmarynowy lub z trawy cytrynowej, i nieprzyjaciel
kleszcza i komara gotowy. Trwałość płynu – rok.
3. MAŚĆ NA SKÓRĘ ZMIENIONĄ CHOROBAMI SKÓRNYMI (świerzb, liszaj, łuszczyca) – garść guziczków zalewamy połową szklanki
oliwy i odstawiamy na 3 tygodnie na parapet. Codziennie potrząsamy słoiczkiem. Przecedzony macerat łączymy w kąpieli wodnej z kawałkiem wosku. Smarujemy skórę dwa razy dziennie. Trwałość mazidła rok – przechowujemy w lodówce.
4. PŁYN NA GŁOWĘ W RAZIE WSZAWICY (tak tak, wszy są wszędzie, każdy miał lub będzie miał wszy) – garść guziczków zalewamy setką czystej wódki i odstawiamy na 10 dni. Filtrujemy i otrzymaną nalewkę mieszamy z octem wrotyczowym (przygotowanym jak wyżej) i smarujemy nieporanioną skórę głowy i włosy, zawijamy ciepłym ręcznikiem i po 2 godzinach
spłukujemy. Zabieg należy powtarzać co 3–5 dni przez 2 tygodnie. Trwałość nalewki – wieczna.
5. PERFUMY WROTYCZOWE – zrywamy roslinkę, gnieciemy listki i kwiatki, wcierając w nadgarstki i za uszami, zamykamy oczy
i odlatujemy. Trwałość perfum – parę chwil wartych wycieczki na łąkę.
Pamiętajcie, by wrotycz stosować tylko zewnętrznie, wewnętrznie też można, ale tylko po konsultacji z fitoterapeutą, nie
każdy bowiem dobrze zniesie to wielkie królestwo w sobie.
Wrotyczowe love – Wasza Czeremcha na tropie bogactwa resztek lata.
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