Cześć!

To są wcześniejsze
części mojego
pamiętnika.

Skoro masz
w ręku tę książkę,
to chyba znasz już te poprzednie z serii?
I koniecznie zajrzyj na mojego bloga – napisałem
tam więcej o moich przygodach i przygotowałem dla
Ciebie specjalne niespodzianki :)

A tu mnie znajdziesz

www.fenek.pl
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Z łyżwami przez stulecia
Hej! Tu mówi Fenia, siostra Fenka! Na pewno już
o mnie słyszałeś, bo jestem ważną osobą w naszej
rodzinie. Dzisiaj opowiem Ci, co robiliśmy w Kaliszu...
…Ej!!! Cześć! Tu Fenek! Mam siostrę, która pcha nos
w nie swoje sprawy. I chociaż jest ważna (Młoda,
przestań chichotać!), to pozwala sobie na zbyt wiele
(nie słyszałaś, że to brzydko pokazywać język?!)! Uff!
Jak to dobrze, że niektóre drzwi mają zamki (hej, nie
wal tak, bo obudzisz mamę!).
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No więc dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o naszym
pobycie w Kaliszu. Zaczęliśmy od lodowiska! Nigdy
wcześniej nie miałem okazji jeździć na łyżwach i do
tej pory śmigałem tylko na wrotkach – okazało się,
że jest bardzo podobnie. Trzeba się tylko odepchnąć
od lodu, tak jak na wrotkach odpycha się od ziemi.
Jednak najtrudniejsze było dla mnie utrzymanie równowagi. Płoza łyżwy jest przecież taka wąska! Ale
na szczęście można złapać kogoś za rękę (na przykład
tatę), chwycić się bandy (czyli płotka, który otacza
lodowisko), a przede wszystkim nie wolno zniechęcać
się niepowodzeniami. Przewróciłem się chyba z tysiąc
razy! Ale postanowiłem zacisnąć zęby i dać z siebie sto
procent. Wiem, że jak się postaram, mogę się sporo
nauczyć.
Ale nie wszystko przychodzi łatwo. Przypomniało mi
się nawet powiedzenie, które często słyszę od dziadka:
„Trening czyni mistrza!”. To znaczy, że jak będę
pilnie trenował, to zostanę mistrzem łyżwiarskim!
A będę miał okazję, bo rodzice zapisali mnie na naukę
jazdy na łyżwach w Słonecznej Krainie. Maks też
weźmie udział w tych zajęciach. Będziemy trenować
co tydzień, przez całą zimę, aż się nauczymy! Nie
mogę się już doczekać następnej lekcji!
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Ale przecież miałem opowiedzieć Ci o Kaliszu!
Wyobraź sobie, że odnaleziono tam pradawne łyżwy
zrobione z kości nóg jelenia. Niektóre z nich miały
otworki, przez które przeplatano rzemyki przytrzymujące łyżwę na stopie. Jeździło się tylko na jednej
łyżwie, a drugą nogą trzeba się było odpychać od lodu.
Możliwe, że podczas jazdy używano też kijków – takich
jak dzisiaj do nart. Chyba było łatwiej jeździć na jeleniej łyżwie niż na tych naszych współczesnych. Jak
myślisz? Tak czy siak, jelenie łyżwy z Kalisza mogą
mieć nawet 1800 lat, a samo miasto jest bardzo,
bardzo stare i można w nim poznać wiele ciekawostek o historii Polski.

Ratusz w Kaliszu. W zimie stawiane jest przed nim lodowisko

Prosto z lodowiska pojechaliśmy do Rezerwatu
Archeologicznego na Zawodziu. To dzielnica Kalisza,
gdzie można zobaczyć rekonstrukcję piastowskiego
grodu, czyli pradawnego miasta. Rekonstrukcja
polega na tym, że odtwarza się jakiś stary i zniszczony
budynek. Tak właśnie było z grodem na Zawodziu:
rozpadł się, ale archeolodzy dokładnie zbadali to, co
zostało po nim w ziemi, i na tej podstawie wiedzieli,
w jaki sposób można go odbudować. Lubię takie miejsca. Jest dużo ruchu na świeżym powietrzu i można
pogłaskać zwierzęta – takie same jak te, które kiedyś
hodowali mieszkający tu ludzie (były owce, kozy
i kury – wszystkie lubią marchewkę!).
Od razu wyobrażam też sobie wojowników z dzidami,
łukami i tarczami, jak jadą przez mostek i bramę,
bronią grodu przed najeźdźcami i budują kościół
z kamienia. A poza tym można jeszcze pozaglądać
do drewnianych chat, w których zebrano dawne
stroje, różne sprzęty i narzędzia. Kiedyś ludzie lepili
garnki z gliny, sami robili broń, meble, podkowy, tkaniny i ubrania, a nawet ozdoby z bursztynu. Nawet
łodzie umieli sobie zmontować! A my tak niewiele
umiemy – wszystko musimy kupować w sklepie...
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Kaliski Gród Piastów – tutaj z Fenią lepiliśmy garnki z gliny

W każdym razie do tego grodu w Kaliszu można
przyjechać na zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje
muzealne dla dzieci, festyn lub jarmark archeologiczny, i samemu wykonać różne rzeczy dawnymi
sposobami albo przynajmniej popatrzeć, jak robią to
inni.
Szkoda, że nam nie udało się załapać na taką imprezę!
Musieliśmy się jednak dostosować do terminu,
w którym mama miała tu koncert.
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Fenia nie dała zupełnie za wygraną i uparła się,
że będzie robić gliniane garnce na maślankę i polewkę
(czyli zupę). Tata nie protestował długo i zabrał nas
do takiego miejsca, w którym kupiliśmy glinę (to był
sklep dla artystów, w takiej ładnej, różowej wieży),
a koło garncarskie i jeszcze więcej gliny kupiliśmy
przez internet. Na kole garncarskim kładzie się kawał
gliny, która przypomina plastelinę. Koło się kręci,
a wtedy glinę kształtuje się dłońmi – od czasu do czasu
trzeba zamoczyć je w wodzie. To wydaje się proste,
ale tak naprawdę trzeba się bardzo postarać. Ja nie
mam do tego cierpliwości – jak próbowałem zrobić
garnek, wszystkie ściany opryskałem gliną i musiałem
zeskrobywać ją ze ścian szpachelką, a tato powiedział,
że mnie udusi. Ale Fenia to co innego – ma dużo
zapału i cierpliwości. Czasami wychodzą jej różne dziwne kształty, ale
się nie zniechęca. Codziennie
znika w piwnicy, gdzie tata
wygospodarował dla niej kącik
do garncarstwa. Mama wciągnęła się w to razem z nią
i nawet powiedziała, że Fenia
nie musi teraz ćwiczyć szlaczków, bo rysuje je w glinie.
Problem jest tylko z tym,
że garnki i rzeźby trzeba
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wypalić, to znaczy wsadzić na jakiś czas do bardzo
gorącego pieca. Dzięki temu twardnieją i nie rozmakają później pod wpływem wody. Ale my nie mamy
niestety takiego pieca. Chociaż myślę, że tata będzie
musiał coś wykombinować, bo mama i Fenia wiercą
mu o to dziurę w brzuchu. W każdym razie dzięki
temu mogę sobie spokojnie ćwiczyć jazdę na łyżwach
i nikt nie musi mi w tym towarzyszyć. Starszy brat
na wolności – hura!
W Kaliszu przeżyłem też pewną mrożącą krew
w żyłach przygodę. Zajrzyj na stronę www.fenek.pl/
kalisz, żeby dowiedzieć się więcej.
Następny koncert mamy odbędzie się w Malborku.
Będzie śpiewać zupełnie nowe piosenki i już sporo
ćwiczy.
A my z tatą pewnie wybierzemy się do zamku – największej gotyckiej twierdzy w Europie. Lubisz zwiedzać
zamki? Który z nich byś polecił? Napisz mi, proszę,
to może i my się tam wybierzemy.
Mój adres to: ja@fenek.pl. Do usłyszenia!
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Rycerze i mnisi
Hej, hej! To ja, Fenek! Wróciłem właśnie z Malborka
i muszę Ci powiedzieć, że było super! A byłoby jeszcze fajniej, gdybym miał okazję zobaczyć to wszystko
z lotu ptaka. Ale już wiem, że to możliwe, i nie mogę
się wprost doczekać!
Ale po kolei. Do Malborka pojechaliśmy przede
wszystkim z powodu koncertu mamy. Gdy trwały
przygotowania, te wszystkie próby mikrofonów
i oświetlenia, tato zabrał nas do zamku. Jest po prostu
gigantyczny, a zbudowali go w średniowieczu Krzyżacy.
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Zamek w Malborku – największy w pełni zachowany zamek na świecie

Byli jednocześnie rycerzami i mnichami – walczyli i się modlili. Chcieli nawracać pogan na wiarę
chrześcijańską. Ale u nas zbyt wielu pogan nie znaleźli. Za to bardzo im się spodobało w tej okolicy.
Postanowili zostać tu na dłużej i zbudować tutaj swoje
państwo. To nie było fair. Przez całe stulecia mieliśmy
ich na głowie, a oni co chwila wszczynali wojnę albo
utrudniali handel, albo zagarniali nasze ziemie. Za to
zamek dla swojego szefa, zwanego wielkim mistrzem,
zbudowali naprawdę wspaniały. Każdy, kto tu wszedł,
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od razu musiał być pod wielkim wrażeniem potęgi
krzyżackiej. I o to właśnie im chodziło – tak nam
wyjaśnił przewodnik.
Jak wiesz, nie jest mi łatwo uważnie słuchać przewodników. Podczas zwiedzania Fenia ciągnie mnie
zawsze za rękę, żebym spojrzał na to, co właśnie ją
zaciekawiło. Mnie też często interesuje akurat coś,
co jest w zupełnie innym miejscu, niż każą patrzeć.
A czasem mam ważne zadanie od nauczyciela, więc
nie nadążam za przewodnikiem. Tym razem mój tutor
kazał mi dokładnie obejrzeć okna zamkowe i namalować jedno z nich. Wszystko po to, żebym poznał cechy
stylu gotyckiego. Okazało się, że wszystkie mury
zamku w Malborku są wydłużone do góry, strzeliste, jakby chciały dosięgnąć nieba. A ozdób nie ma
za wiele. I okna też są takie – podłużne, ostro zakończone, a na samej górze mają różne geometryczne
ozdóbki i zawijaski. Nazywają się one maswerkami.
Kształt okna dałbym jeszcze radę namalować, ale
maswerki to już nie dla mnie. Nie pomogłyby mi
w tym żadne treningi szlaczków! Ale nauczyciel podpowiedział mi pewien sposób. Trzeba mieć ramkę
z bardzo twardej tekturki i nakleić na niej przezroczysty arkusz folii. Taką ramkę z folią opierasz na głowie
Feni i patrzysz przez folię na okno. I odrysowujesz
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