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„Szczęście”
ukryte w kwiecie bzu
Drodzy Czytelnicy „Małego Polonusa”!
W pierwszych dniach maja, gdy jest już
bardzo ciepło i pada „deszcz majowy, deszcz
o wiośnie”, zaczynają kwitnąć bzy. Za każdym
razem, gdy wdycham woń pachnących bzów,
wracam do dzieciństwa. Dlaczego? Było to
w maju. Miałem wtedy dziewięć lat i kończyłem drugą klasę. Starsza ode mnie o trzy lata
Lilianna powiedziała mi, że w kwiecie bzu
można znaleźć „szczęście”. Szczęście? Zdziwiłem się, ona zaś zerwała gałązkę bzu z fioletowym kolorem kwiatów i tak mi tłumaczyła:
– Widzisz, te kwiatki mają cztery fioletowe
płatki. Te nie są „szczęściem”. Jeśli znajdziesz
kwiatek, który ma pięć płatków, to wtedy znalazłeś „szczęście”. – A gdy znajdę „szczęście”, to
co wtedy mam robić? – pytałem zaciekawiony.
– Możesz sobie pomyśleć jakieś marzenie, ale
żeby ono się spełniło, to musisz połknąć
kwiatek „szczęście”. A jeśli nie zjesz, to wrzuć
sobie go z tyłu za koszulę.
Tych krzewów białego i fioletowego bzu
było pełno wokół naszego domu. Bez kwitł
przy domu, w ogródku, przy płocie, obok drogi
– właściwie to wszędzie. Zrywam więc gałązkę
bzu i szukam „szczęścia”. Liczę ilość fioletowych płatków. Wszędzie cztery. – Co jest?
– pytam sam siebie. – Wszędzie tylko cztery.
Gdzie jest to „szczęście”? (Tak na marginesie
dodam, że wtedy umiałem już liczyć chyba do
stu). Zrywam kolejną gałązkę bzu. Liczę…
cztery… cztery… cztery… Zniechęciłem się.
Nie znalazłem „szczęścia”. – Lilka, słuchaj, nie
znalazłem „szczęścia”. – Och, musisz być wytrwały, bo „szczęścia” tak szybko się nie znajduje. Poszukałem jeszcze „szczęścia” w kilkunastu kwiatkach. Nie znalazłem. Tego dnia
„szczęście” mi się nie trafiło. Ale wiecie na co
zwróciłem uwagę? Na mocny zapach bzu i na
maleńkie czarne robaczki, które spacerowały

sobie po kwiatkach i liściach bzu. „One chyba
też szukają szczęścia” – pomyślałem i pobiegłem do domu.
Tajemnicą poszukiwania „szczęścia”
podzieliłem się z moją babcią Michaliną.
Jednak ona pokiwała jakoś dziwnie głową
i coś tam sobie powiedziała pod nosem. – Babciu, a czy ty znalazłaś „szczęście”? – zapytałem. A babcia tak mi odpowiedziała: – Słuchaj,
Jędrusiu, szczęście można znaleźć tylko w Bogu. Można go szukać także w drugim człowieku, ale to jest bardzo trudne i nie zawsze się
udaje. Kwiaty zaś sprawiają radość, bo gdy na
nie patrzymy i je wąchamy, to dają nam poczucie Piękna, a tym samym szczęścia.
Jej odpowiedź była dla mnie zbyt trudna, bo ja wciąż myślałem, żeby znaleźć
„szczęście” – kwiatek bzu o pięciu płatkach.
Babcia musiała dostrzec moją rozterkę, bo tak
mi powiedziała: – A czy pamiętasz, co się stało
kilka dni temu? – Co się stało, babciu? – No…
co się wydarzyło w twoim życiu 6 maja? – No,
wiem, zostałem ministrantem. Ksiądz Stanisław ubrał mnie w komeżkę i dał mi ministranturę. – Cieszysz się z tego powodu? – Tak,
bardzo się cieszę, ale ja nic nie rozumiem po
łacinie, umiem tylko czytać. Nie potrafię się
nauczyć na pamięć „Suscipiat…”.
Nastąpiła cisza. Za oknem ptaki śpiewały. Babcia popatrzyła na mnie i cicho powiedziała: – To jest twoje prawdziwe Szczęście.
A teraz zbierajmy się, bo za chwilę pójdziemy
na nabożeństwo majowe. Ja też bardzo się
cieszę, że służysz przy ołtarzu. Jesteś moim
szczęściem, mój wnusiu.
Gdy szliśmy na majowe nabożeństwo,
to po drodze babcia zerwała sporo kwitnącego
bzu, bo mówiła, że pragnie ofiarować bukiet
Matce Bożej. Myślałem, że będziemy razem
szukać kwiatków „szczęścia”, ale nie było na to
czasu. W kościele pachniało bzem i kadzidłem.
Wierni nabożnie śpiewali wezwania. A ja nawet
dwa razy dzwoniłem dzwonkami – pierwszy
raz w życiu! Z tego wszystkiego litania minęła
mi szybciej niż zwykle.
Po liturgii ksiądz Stanisław podszedł do
mnie i powiedział: – Andrzejku, już za miesiąc
będziesz bardzo szczęśliwy. Czy wiesz dlacze-

go? Nie wiedziałem co powiedzieć. – Co ma być
za miesiąc? – spytałem sam siebie. – No co, zapomniałeś co będzie za miesiąc? Przypomnieć
ci co będzie w niedzielę 17 czerwca? – Acha,
moja Pierwsza Komunia Święta. – Jesteś dzisiaj jakiś taki zamyślony.
Kilka dni później bzy już przekwitły, bo
się skończył czas ich kwitnienia. Pamiętam
także, że po roku, gdy znów bzy zakwitły, to
znalazłem owe kwiatki „szczęścia”. Niektóre
z nich zjadłem, a inne wrzuciłem za koszulę.
Ale to już robiłem dla zabawy, bo byłem jedną
nogą w czwartej klasie i wtedy już lepiej rozumiałem, co to znaczy szukać szczęścia.
Kilka lat później byłem uczniem szkoły
średniej i wciąż poszukiwałem szczęścia. Gdy
zaś zostałem studentem, to fascynowała mnie
literatura na temat szczęścia. Na wykładach
z filozofii poznałem książkę profesora Włady-

CZY WIECIE, ŻE W POLSCE...
Jako lekarstwo dla bydła lub smar –
w takim charakterze wykorzystywano ropę naftową zanim Ignacy Łukasiewicz wyprodukował z niej naftę i skonstruował lampę.
W tym roku mija 140 lat od śmierci i przypada
200. rocznica urodzin tego wybitnego polskiego wynalazcy.
Ignacy Łukasiewicz urodził się w 1822
roku w Zadusznikach w szlacheckiej rodzinie
o ormiańskim pochodzeniu. Jego ojciec służył
pod rozkazami Tadeusza Kościuszki. Ukończył zaledwie cztery klasy gimnazjum, ponieważ wcześnie musiał iść do pracy. Młody Ignacy pracował więc w aptece w Łańcucie i dzięki
temu uczył się zarówno chemii, jak i farmacji.
Nauka nie poszła na marne, ponieważ po
zdaniu specjalistycznego egzaminu awansował z praktykanta farmacji na pomocnika
aptekarza i przeniósł się do pracy w jednej
z aptek w Rzeszowie.
Cały czas Łukaszewicz działał równolegle w polskich organizacjach demokratyczno-niepodległościowych, co nie umknęło uwa-

sława Tatarkiewicza „O szczęściu”. Studiowałem także to, co święty Tomasz z Akwinu mówił na temat szczęścia. Jakie to jest przedziwne, że tak wiele jest definicji szczęścia, sporo
poradników pod znamiennym tytułem „Jak
być szczęśliwym”, wielu ludzi mądrze mówi
o szczęściu, a samo szczęście jest tak delikatne, ulotne, tajemnicze. Tak sobie myślę, że
moja babcia miała rację mówiąc, że szczęście
można znaleźć tylko w Bogu.
Pozdrawiam was i życzę wam dużo
szczęścia!
Upajający się zapachem bzu, znajdujący szczęście w tym, co jest Dobre, Prawdziwe, Piękne i Jedyne
Wasz Andriula
– misjonarz z Krakowa

dze austriackiej policji. Został za to aresztowany i osadzony w więzieniu. Spędził w nim ponad półtora roku. Dodatkową karą jaką
otrzymał był zakaz opuszczania Lwowa, choć
władze austriackie nie mały żadnych dowodów na jego niepodległościową działalność. Po
wyjściu z aresztu wrócił do pracy w kolejnej
aptece. Właściciel pomógł mu dostać zezwolenie na wyjazd ze Lwowa. Dzięki temu pojechał
do Krakowa, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował farmację, ale jej nie ukończył,
ponieważ nie zdał jednego z egzaminów.
Dyplom farmaceuty udało się Łukaszewiczowi
uzyskać dopiero w 1852 roku na uniwersytecie w Wiedniu. Już jako pełnoprawny aptekarz
wrócił do Lwowa i rozpoczął z kolegą badania
nad rafinacją ropy naftowej na zlecenie
właściciela apteki, który chciał w ten sposób
wyprodukować nowe lekarstwa. Nic z tego nie
wyszło, ale Ignacy Łukasiewicz i jego kolega
uzyskali z ropy naftowej naftę. Praktyczne
zastosowanie znalazła ona w lampie, które do
tej pory wykorzystywały oliwę albo tak jak
uliczne latarnie gaz. Lampy naftowe zaczęły
rozświetlać wystawę apteczną oraz salę operacyjną w szpitalu na Łyczakowie, gdzie pierwszy raz wykorzystano takie źródło światła do
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nocnej operacji, a potem także jako oświetlenie uliczne.
Po tym jak Łukaszewicz przeprowadził
się do Gorlic, zaczął razem z właścicielami terenów roponośnych w okolicach Jasła i Krosna zakładać kopalnie ropy. W 1854 roku Łukaszewicz założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna, która
wciąż funkcjonuje. Z ropy produkowano naftę,
smary, oleje oraz asfalt do budowy dróg.
Łukaszewicz prowadził także intensywną działalność charytatywną, fundując z własnych pieniędzy między innymi leczniczy zakład kąpielowy jodowo-bromowy, kaplicę oraz

kościół. Został za to odznaczony przez papieża
Piusa IX orderem św. Grzegorza oraz tytułem
Szambelana Papieskiego. Pomagał finansowo
w powstaniu styczniowym, a potem pomagał
popowstaniowym uchodźcom. Zmarł 7 stycznia 1882 roku na ciężkie zapalenie płuc. Jego
prochy spoczywają na cmentarzu w Zręcinie.
Dzisiaj odkrycie Ignacego Łukaszewicza, czyli naftę stosuje się w kosmetologii, jako
paliwo do zasilania urządzeń grzewczych oraz
paliwo lotnicze.
Wujek Robert
– Robert Rajczyk

PODRÓŻE Z WŁÓCZYKIJEM

Muzeum Mydła
i Historii Brudu w Bydgoszczy
Pierwsze mydła pojawiły się w Babilonii
(teren obecnego Iraku) około 2800 roku przed
naszą erą, choć przypuszcza się, że służyły one
początkowo do prania ubrań. Czy to oznacza,
że nasi przodkowie się nie myli? Dziś nie wyobrażamy sobie kąpieli bez wody, mydła czy
żelu pod prysznic, ale dawno temu do czyszczenia ciała używano np. oliwy (roślinnej lub
zwierzęcej) i specjalnej skrobaczki, a dopiero
potem zażywano kąpieli w wodzie. Prawdziwymi mistrzami w produkcji mydła byli mieszkańcy syryjskiego Aleppo, którzy wytwarzali je
z oliwy z oliwek, gotowanej przez kilka dni.
Mydło urozmaicano aromatycznymi ziołami,
aby nadać mu miłego zapachu. To właśnie
mydło z Bliskiego Wschodu jako pierwsze
trafiło do Europy. W średniowiecznej Europie
mydło wytwarzano z tłuszczy zwierzęcych, których zapach nie zachęcał do częstego mycia,
zaś mydła importowane z krajów arabskich,
które cieszyły się dużym powodzeniem dostępne były tylko dla bogatych. No cóż, chyba
należy się cieszyć, że czasy się zmieniły, a luksus korzystania z mydła może nam towarzyszyć każdego dnia. Więcej o historii mydła

przeczytacie tu: https://historia.org.pl/2020/
03/06/kto-wynalazl-mydlo-historia-mydlaod-zwierzecego-loju-po-mydlo-w-plynie/ oraz
w książce „Historia brudu” autorstwa Katherine Ashenburg.
W 2012 roku w Bydgoszczy zostało
otwarte Muzeum Mydła i Historii Brudu,
którego główną ideą jest zaprezentowanie
„niezwykłej historii higieny człowieka i kostki
mydła, która zmieniła losy świata (a
przynajmniej losy higieny)” (https://
muzeummydla.pl/). Fakt, że muzeum
powstało właśnie w Bydgoszczy nie jest
przypadkowe, gdyż miasto silnie było
związane z mydlarstwem – już pod koniec
XVIII wieku powstawały fabryki mydła, a potem proszków do prania, chemii czyszczącej
czy kosmetyków, zaś w latach 30. XX w. swoją
fabrykę otworzyła firma Persil. Historie
związane z rozwojem mydlarstwa w Bydgosz-

Fot. Agnieszka Ponikiewska

Mydlane warsztaty w muzeum

czy i nie tylko można usłyszeć w muzeum,
gdzie w kilku salach umieszczone zostały
eksponaty związane z higieną człowieka oraz
produkcją mydeł od starożytności po czasy
współczesne. Jak piszą pomysłodawcy muzeum: „Od początku najważniejsze było dla
nas to, by mydlarską wiedzę przekazywać
w sposób ciekawy. (…) Wizyta pełna jest
licznych opowieści i anegdot przewodnika,
więc przez godzinę nie ma mowy o nudzie!
Dlatego też wizyta w muzeum zawsze zaczyna
się od warsztatów, podczas których uczestnicy
sami tworzą swoje pamiątkowe mydła. Wybierają kolor, zapach, a także kształt i dodatki, by
po zwiedzaniu móc odebrać gotową pamiątkę”
(https://muzeummydla.pl/). Tu należy zaznaczyć, że jest to całkowicie muzeum prywatne, do którego eksponaty były zbierane
kilka lat i nadal są poszukiwane. Pomysłodawcy muzeum początkowo swoją pasją do
mydlarstwa i jego historii zarażali poprzez
Obwoźną Pracownię Mydła, która oferowała
warsztaty w szkołach dla dzieci i młodzieży
„Skąd się wzięło mydło i jak myto się dawniej”
czy domach kultury dla dorosłych „Jak zachować miłość męża”, czyli opowieść o tym, jak
reklamowano kosmetyki 100 lat temu. W ten
sposób zbierano zarówno fundusze na otwarcie muzeum, jak i na same eksponaty.
Patrząc na rozwój Muzeum Mydła i Historii Brudu, które wciąż wymieniane jest

wśród dziesięciu najciekawszych muzeów
w Polsce, to pomysłodawcy na mydlanej
inwestycji wyszli o wiele lepiej niż Cyprian
Zabłocki. Być może słyszeliście o powiedzeniu:
„wyjść jak Zabłocki na mydle”, które to używane jest ku przestrodze jako nieopłacalny
interes czy też wobec osoby, która planowała
duży zysk, a osiągnęła wyłącznie ogromną
stratę. Otóż wspomniany Cyprian Zabłocki to
autentyczna osoba, polski szlachcic z Mazowsza, przedsiębiorca, żyjący w XIX wieku, który
niewielkim kosztem chciał zdobyć wielki
majątek. Zabłocki po kolejnej nieudanej inwestycji postanowił założyć mydlarnię, w którą to zainwestował wszystkie pozostałe mu
oszczędności. Pomysł wydawał się interesujący, gdyż w Europie zaczęto doceniać właściwości mydła, w którym ludzie zaczęli się także
myć. Wyprodukowane mydło Zabłocki chciał
przewozić drogą wodną, wykorzystując w tym
celu Wisłę, do Gdańska, a stamtąd do innych
krajów. Pojawił się jednak pewien problem –
aby spławić towary Wisłą, musiał Zabłocki
przekroczyć granicę zaborów, na której było
pobierane wysokie cło przez Prusaków.
Wiadomo, że opłacenie cła obniżyłoby znacząco jego zyski. Chyba Cyprian Zabłocki nie
znał innego znanego przysłowia, że „chytry
dwa razy traci” i nakazał cieślom wykonanie
drewnianych skrzyń, które nie będą przepuszczały wody. Załadowano do skrzyń mydło,
skrzynie na barkę i wypłynięto na rzekę.
Zabłocki dopływając do granicy z Prusami
nakazał tuż przed wrzucić skrzynie do wody.
Barka ciągnęła skrzynie pod wodą, zatem
ładunek nie był widoczny dla celników.
Zabłocki był zadowolony z fortelu, do czasu, aż
wyłowiono skrzynie w Gdańsku. Tu okazało
się, że jednak skrzynie nie były do końca
szczelne i woda rozpuściła całe mydło, które
zostało wymyte do rzeki. Oprócz straty
zainwestowanych pieniędzy Zabłocki stał się
również obiektem żartów i kpin.
Muzeum Mydła i Historii Brudu jest
często wyróżniane i nagradzane za swoją
niezwykłość i atrakcyjność – tu można dotykać eksponatów, zrobić sobie selfie z „Franią”
(elektryczna pralka wirnikowa, popularna
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w Polsce przed upowszechnieniem się pralek
automatycznych), a nawet samemu coś uprać
dawnymi metodami. Rocznie muzeum odwiedza ponad 45 tysięcy turystów w różnym wieku. Po zwiedzaniu muzeum oraz udziale w warsztatach warto także zajrzeć do sklepu z mydłami, gdzie można zakupić ręcznie robione
kolorowe mydełka glicerynowe o różnych wzorach, kształtach i kolorach (kwiatki, serduszka, samochody, koty, torciki, ciasteczka i in.),

Przygoda Czipsa
Drodzy Czytelnicy, prezentujemy w tym
numerze pierwszą część bajki Zofii Kostuj,
zilustrowanej przez Aleksandrę Mularz. Przez
cały rok będziecie mogli poznawać przygodę,
jaka przytrafiła się w lesie sympatycznemu
psu o imieniu Czips. Dziękujemy pani Zosi za
możliwość publikacji jej bajki.
Był piękny jesienny dzień. Na rozświetlonej promieniami słońca wielkiej polanie,
w starym lesie, pod zielonym, rozłożystym,
wysokim dębem zebrali się – tak jak zwykle,
gdy działo się coś niezwykłego – jego mieszkańcy: sarny, jelenie, dziki, kuny, lisy, tchórze, borsuki, wiewiórki i zające. Było gwarno.
Na gałęziach drzewa, między kępkami
liści i owocami dębu – żołędziami rozsiadły się
świergoczące głośno ptaki: dzięcioł, kraska,
wilga, sójka, sikorka, drozd, szczygieł, kukułka i sowa. Przyglądały się i przysłuchiwały
z zaciekawieniem.
Rudy lis przyniósł smutną wiadomość,
która poruszyła i zaniepokoiła wszystkich.
Ktoś niszczył lisie nory. Rozkopywał je i burzył.
Skończyło się lato. Nastała już jesień. Lisy nie
będą miały się gdzie schować, gdy nadejdzie
zima.
Wszystkie pozostałe nory były już zajęte. Oburzone zwierzęta pomrukując bardzo się
zmartwiły. Bezradnie spoglądały na siebie. Po
krótkiej naradzie zwinne rude i czarne wiewiórki zgłosiły, że będą zwiadowcami i wykryją

perfumowane mydła marsylskie, mydła
z Aleppo na bazie oliwy z oliwek oraz oleju laurowego, a także inne produkty związane z higieną. W sklepie można także zaopatrzyć się
w książki związane z historią mydła i brudu, higieny czy zdrowia, w tym skierowane również
do najmłodszych.
Włóczykij z Polski
– Agnieszka Ponikiewska
kto tak psoci. A szybkie, szare zające wykrytą
tajemnicę zaniosą do króla lasu – mądrego
niedźwiedzia. On potrafił zawsze zaradzić
każdej biedzie.
Rzeczywiście wiewiórki, skacząc z drzewa na drzewo po całym lesie, po pewnym czasie zauważyły małego białego psa w rude łaty.
Rozkopywał norę pod dębem. Natychmiast
zaalarmowały wszystkie zwierzęta.
Ze wszystkich stron lasu jego mieszkańcy zbiegli się w miejscu, w którym zatrzy-

mały się wiewiórki. Po chwili otoczyły psa
ciasnym kołem. Pies nie mógł wydostać się
z kręgu zwierząt. Próbował to tu, to tam przedostać się, gdy tylko zobaczył jakąś szparę,
jednak nadaremnie. W każdym miejscu, przez
które próbował się wydostać, natychmiast wyrastał mur wiewiórek, kun, borsuków, tchórzy, lisów, dzików i saren.
Tymczasem zające pobiegły bardzo
szybko z wiadomością do króla lasu – burego
niedźwiedzia. Niedźwiedź mieszkał w środku
lasu, pod wielkim świerkiem. Pod stertą gęstych gałęzi miał swoją wygodną, ciepłą gawrę,
swoje legowisko-sypialnię na czas zimy.

Zające spotkały niedźwiedzia w pobliżu
gawry, zajadał resztki malin i ostrężyn w pobliskim maliniaku. Popatrzył bardzo zdziwiony na nadbiegające szybko zające. Przeszkodziły mu w pałaszowaniu smacznych owoców.
Zadyszane zające zatrzymały się. Spytał, co je
do niego przywiodło. Opowiedziały mu o tym,
co wydarzyło się w lesie.
Bury niedźwiedź wszystkiego bardzo
uważnie wysłuchał. Pokręcił głową, pomruczał i wyruszył za zwierzętami, przechylając
się z łapy na łapę, bo był duży i ciężki – wiecie
jak niedźwiedzie lubią pałaszować miodek, maliny, jagody, a i grzybem nie pogardzą. Potrafią
zjeść tego bardzo dużo i potem
obrastają w sadełko. Łakomczuchy! No tak, muszą przecież nagromadzić wiele sadła, żeby nie zgłodnieć w czasie zimowego snu przez
dobrych kilka miesięcy.
Zające doprowadziły niedźwiedzia do zwierząt na wielkiej leśnej polanie, gdzie zobaczył jak dookoła otaczały niewielkiego białego
psa w rude łaty. Pies biegał tu
i tam, i próbował przedrzeć się
przez mur hałaśliwie pomrukujących zwierząt. Nie mógł wydostać
się z ich kręgu. Niedźwiedź przyglądał się temu przez dłuższą
chwilę. Wreszcie mruknął głośno,
wszyscy się uciszyli, a pies zobaczył po raz pierwszy w życiu niedźwiedzia. Z wrażenia aż przysiadł
na tylnych łapach i znieruchomiał.
Patrzył przestraszony na wielkiego, burego niedźwiedzia. Niedźwiedź pochylił się nad nim i zapytał, dlaczego niszczy lisom mieszkania. Pies bardzo się bał i ze strachu nawet nie drgnął, ale po chwili
zdumiony odpowiedział, że nie
miał o tym pojęcia. Zaczął opowiadać jak do tego doszło.
Zofia Kostuj
Rysunki Aleksandra Mularz
Ciąg dalszy nastąpi
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Olimpiada krajowa
Tegoroczna olimpiada krajowa z języka
polskiego odbyła się w dniach 18-19 marca
w Suczawie w Colegiul Tehnic im. Samuila Isopescu. Poprzedziła ją olimpiada wojewódzka
w Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura
Humorului 18-19 lutego. Do krajowych zawodów zakwalifikowało się wówczas 14 uczniów
klas VII-VIII oraz 10 licealistów.
Olimpiadzie przewodniczyły Elvira
Codrea – doradca w Ministerstwie Edukacji
i Cristina Maria Albu – inspektor ds. języka
polskiego w Wojewódzkim Kuratorium Szkolnym. Gościliśmy także Dariusza Kasprzyka –
lektora języka polskiego na Uniwersytecie im.
Alexandru Ioana Cuzy w Jassach jako przewodniczącego komisji. Ze strony Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
w Warszawie w olimpiadzie uczestniczył zdalnie prof. Wojciech Kaliszewski.
Olimpiadę zorganizowało Ministerstwo
Edukacji oraz Wojewódzkie Kuratorium
Szkolne przy udziale Komitetu Głównego
OLiJP w Warszawie i we współpracy ze Związkiem Polaków w Rumunii. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne
od rumuńskiego Ministerstwa Edukacji. Upominki dla najlepszych i dla wszystkich uczest-

ników ufundował też Związek Polaków w Rumunii i tradycyjnie już Ambasada RP w Bukareszcie.
Wśród uczniów z klasy VII najlepszą
okazała się Eliza Iedenac. Miejsce II zajął
Albert Cohut, a miejsce III – Adnana Jucan.
Wyróżnienia otrzymały: Lucica Maliţchi i Daiana Bieleş. Miejsce I w kategorii klasy VIII
zajął Darius Curuţ, miejsce II – Edi Gavliuc,
miejsce III – Letisia Rujiţchi, wyróżnienie
otrzymała natomiast Ilonca Beleş.
W kategorii klasy IX miejsce I zajął
David Revai, miejsce II – Bianca Polacec, a
miejsce III – Carolina Coman. Wśród uczniów
z klasy X najlepszą okazała się Karolina
Longher, miejsce II zajęła Monica Hofman,
miejsce III – David Balac, a wyróżnienie
otrzymał Daniel Baleac. W grupie uczniów
klasy XI najlepszy wynik osiągnęła Caterina
Beleş, miejsce II zajął David Coman, a miejsce
III – Gabriela Stroca.
Do udziału w LII edycji Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego w Warszawie
zakwalifikowani zostali: Caterina Beleş z Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului oraz Karolina Longher i David Coman
z Colegiul Naţional im. Mihaia Eminescu w Suczawie. Zawody zaplanowano na 6-7 kwietnia
w trybie zdalnym.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Zdjęcia: Iuliana Agneşca Dascălu
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Pisanka
ze skorupek
Gdy kuchnia pachnie babką cytrynową,
a stół ozdabia mazurek i sernik to znak, że za
chwilę pojawią się wielkanocni goście, aby radować się cudem Zmartwychwstania. Śmiech,
gwar i wiosna unoszą się nad stołem, a apetyczne potrawy dodają tym chwilom smaku.
Z perspektywy dziecka Wielkanoc to okazja do
spotkania wujków, cioć, babć i dziadków lub
innych krewnych, których nie spotyka się na
co dzień. Z perspektywy gospodyni to czas
intensywnych wypieków i przygotowań, który
kojarzy mi się z dużą ilością… jaj. Wiele wielkanocnych ciast zawiera w przepisach jaja. Zużywamy w tym celu białko, żółtko, ale co zrobić
ze skorupkami? Przedstawię wam łatwy
sposób na zrobienie pisanek z skorupek.

1. Najpierw przygotuj skorupki, z których powstanie mozaika. Ugotuj kilka jajek białych, kilka ciemnych, a 2-3 zafarbuj na żółto. Możesz
to zrobić, używając farbki spożywczej do jaj lub
łupin cebuli albo nasion kminku. Gdy już to
zrobisz, pozostaw skorupki i jajka/wydmuszki
do wyschnięcia.

2. Obierz kilka jaj w różnych kolorach (ciemne,
białe i żółte). Pokrusz skorupki na nieregularne, ale drobne kawałeczki.

3. Teraz będzie ci potrzebny klej. Przygotuj
zestaw wydmuszka – skorupka, różniący się
od siebie kolorem. Nałóż klej na wewnętrzną
stronę skorupki i przyklej ją do pisanki.
Powtarzaj tę czynność, aż całe jajko będzie
w skorupkach. Pamiętaj jednak, by robić odstępy między kolejnymi skorupkami, tak jak
pokazano na fotografii.
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4. Pisanka mozaika gotowa. Czas dołączyć do wielkanocnego stołu.
Radosnych Świąt!
Tekst i zdjęcia: Urszula Namiotko
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