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NASZE TRADYCJE – NASZE SYMBOLE

Przyjaciółki
świętego Ambrożego
Drodzy Czytelnicy „Małego Polonusa”!
Pozdrawiam Was serdecznie z maleńkiej miejscowości Boguszewo na Podlasiu,
około 30 km na północ od Białegostoku. Położona jest między Puszczą Knyszyńską a Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Zaprosił
mnie do siebie ks. Grzegorz, który jest tutaj
proboszczem. Moim głównym zadaniem jest
głoszenie homilii w niedziele oraz w Boże
Ciało. Pojechałem do niego z ogromną radością, bo przecież jestem lazarystą — misjonarzem św. Wincentego a Paulo. Chlubię się tym.
Ksiądz Grześ obdarza mnie wielkim zaufaniem. Zresztą, znamy się już prawie dwadzieścia lat!
Są jeszcze inne powody, dla których
chętnie go odwiedzam. Otóż ja bardzo lubię
włóczyć się po Puszczy Knyszyńskiej i po Biebrzańskim Parku Narodowym. Uwielbiam
wąchać zapachy płynące z pól, łąk, torfowisk,
lasów. Moją pasją jest nadsłuchiwanie klęgoru
żurawi, rechotu żab, nocnych koncertów
świerszczy, śpiewu słowika, cudownego śpiewu skowronka. Często z tego powodu jestem
niedospany, ale za to uradowany. Fotografuję
to, co widzę; nagrywam to, co słyszę. Niestety,
nie ma jeszcze urządzenia, które uwieczniałoby zapachy, jakie odbiera zmysł mego powonienia. No bo jak można komuś przekazać
mocny zapach jaśminu, który jest lekko
odurzający? Można go tylko opisać słowami.
Albo jak przekonać kogokolwiek do zapachu
dzikiej mięty, leśnych ziół? Nic, tylko zaparzyć
herbatę z tych darów natury.
Tutaj oddycham czystym powietrzem.
Dla mnie, który mieszkam w środku wielkiego
miasta, jest to bardzo ważne, bo jestem
wrażliwy na zanieczyszczone powietrze.
Jestem pewien, że uczycie się w szkole jak
dbać o czystość, ekologię. To jest strasznie
smutne, że człowiek zanieczyszcza przyrodę.

Jest jeszcze inny powód, dla którego
przybyłem do mego Przyjaciela. Otóż ks. Grzegorz pielęgnuje wspaniałą tradycję pszczelarstwa. Ma kilkanaście uli, a w nich są matki,
robotnice i trutnie. Te pszczółki mają swoją
nazwę, to znaczy rasę. W ulach księdza
Grzesia są krainki i buckfasty. Wśród krainek
są linie — nieski i alpejki. Pomagam jak tylko
potrafię najlepiej przy pracy z pszczółkami.
Początkowo bałem się, że mnie użądlą, ale jak
na razie to tylko trzy pszczoły delikatnie mnie
„pocałowały”. Cha! Cha! Cha! Ubieram się
w specjalny kombinezon, a na głowę zakładam taki kapelusz z siateczką, którą zaciska
się wokół szyi. Ubieram też długie rękawice.
Tak odziany idę z Przyjacielem do pasieki. Nie
robię gwałtownych ruchów. Otwieramy ule,
sprawdzamy, czy jest pszczoła matka, czy złożyła jajeczka, czy ramki z miodem można już
wirować. Przedwczoraj wirowaliśmy i mamy
świeży miód. Pychotki! Smaczny! Niebo
w buzi!

A czy wiecie kto jest patronem pszczelarzy i bartników? Święty Ambroży! W liturgii
wspominamy go 7 grudnia. Urodził się w Trewirze około 339 roku, a zmarł 4 kwietnia 397
roku w Mediolanie. Był arycbiskupem tego
miasta. Jest świętym Kościoła katolickiego
i prawosławnego. Zaliczamy go do ojców i doktorów Kościoła. Pozostawił po sobie bogatą
spuściznę literacką. To on ochrzcił Augustyna
Aureliusza, czyli św. Augustyna.
Św. Ambroży nie miał nic wspólnego
z pszczelarstwem, a jednak został patronem
pszczelarzy. Stało się to zapewne pod
wpływem legendy. Otóż według niej, gdy
Ambroży był małym dzieckiem, pewnego razu
przyleciały do niego pszczoły i składały na jego
ustach miód, a nawet wlatywały do jego buzi

PODRÓŻE Z WŁÓCZYKIJEM

Kopalnia Uranu w Kletnie
– podziemna trasa turystyczna
Kiedy czytamy słowo „uran”, od razu zapala nam się w głowie czerwona lampka i myślimy o wszelkich zagrożeniach, jakie może
spowodować ten pierwiastek, np. promieniowaniu. Po co zatem ludzie narażają się na
takie niebezpieczeństwo przy wydobyciu
uranu? Otóż uran to pierwiastek o niezwykłej
energii, gdyż jeden jego gram odpowiada
energii powstałej w wyniku spalenia 1,5 tony
węgla. Można więc powiedzieć, że uran jest
bardzo efektywny i ekonomiczny. Pierwiastek
uranu wykorzystywano już od czasów starożytnych do barwienia szkła i ceramiki, ale
obecnie, ze względu na obawę przed promieniowaniem, zaniechano produkcji szkła uranowego.
Niewielkie złoża uranu znajdują się
także w Polsce, w górach Sudetach. Po
zakończeniu prac wydobywczych, w dwóch
miejscach otwarto podziemne trasy turystyczne w starych kopalniach uranu – w Kowarach
i Kletnie. Dziś zapraszam was na zwiedzanie

i z niej wylatywały. Żadna go nie użądliła. Nic
w tym dziwnego, wszak pszczółki są przyjaciółkami Świętego. Tata Ambrożego przyjął tę
sytuację jako przepowiednię, że jego syn
w przyszłości zostanie wielkim człowiekiem.
U siebie w Krakowie mam ikonę św.
Ambrożego i często zapalam przed nią świeczkę z prawdziwego pszczelego wosku.
Uwijający się między ulami i pszczółkami, pomagający księdzu Grzegorzowi
– Wasz Andriula,
misjonarz z Krakowa
PS. Domyślam się, że w Waszej miejscowości
także są pasieki. Ciekaw jestem, jakie w nich
są pszczoły i czy roje uciekają z uli.
podziemnego świata w Kletnie, gdzie udostępniona została dla turystów jedna ze sztolni
(korytarz górniczy). Nie musicie obawiać się
promieniowania, bo pod tym względem sztolnia jest bezpieczna i pod stałym nadzorem
odpowiednich urządzeń.
Miejscowość Kletno położona jest niedaleko uzdrowiska Stronie Śląskie (województwo dolnośląskie), które do dziś licznie odwiedzane jest przez kuracjuszy i turystów. Sama
kopalnia znajduje się na stoku góry Żmijowiec
w Masywie Śnieżnika. Jako kopalnia uranowa
funkcjonowała w latach 1948-1953. Łączna
liczba wszystkich korytarzy górniczych wynosiła około 37 kilometrów, a wydobyto z nich
ok. 20 ton metalicznego uranu.
Masyw Śnieżnika jako miejsce eksploracji różnych złóż metali znane było już od XIV
w., kiedy to pierwsi górnicy wydobywali rudy
żelaza (ruda – to skała lub minerał, z której
uzyskuje się jeden lub więcej składników),
takie jak magnetyt czy hematyt. W kolejnych
wiekach dołączyło wydobycie rud miedzi,
które obok żelaza wpływały na rozwój cywilizacyjny ludzkości. Rudy miedzi w postaci stopów
lub czystej miedzi służyły np. do wyrobu
monet. W Kletnie wydobywano także rudę
ołowiu – galenę srebronośną, która zawierała
domieszkę ponad 1% srebra.
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Tablica informacyjna przed wejściem do kopalni

Szkło barwione rudą uranu

W XVI w. wydobywano także niewielkie
ilości złota. Górnicy, którzy pracowali przy tym
złożu często zapadali na „dziwne” choroby.
Dziś wiemy, że były to choroby popromienne,
gdyż akurat w tej części kopalni występowała
największa koncentracja rud uranu. Ówczesny właściciel sztolni, nie chcąc płacić odszkodowań, tłumaczył to jako karę boską za kradzieże złota z jego kopalni.
Poszukiwania rud uranu rozpoczęto po
II wojnie światowej. Obszar Ziemi Kłodzkiej nie
był objęty działaniami wojennymi, zatem pozostała tu dobrze zachowana infrastruktura
przemysłowa, w tym górnicza i drogowa.
W 1948 r. na mocy umowy między rządem Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpoczęto poszukiwania rud uranu. Miały być one prowadzone i finansowane
przez ZSRR. Poszukiwania były objęte ścisłą
tajemnicą. Wymienianie gdziekolwiek nazwy
poszukiwanego surowca było uważane za
działanie na rzecz obcego wywiadu. W sprawozdaniach zamiast „uran” pisano „metal”.
Kadrę inżynierską stanowili wyłącznie pracownicy pochodzący z ZSRR, natomiast przy
wydobyciu pracowali głównie robotnicy
przymusowi z Polski – więźniowie z obozów
pracy oraz nieliczni dobrze opłacani górnicy.
Warunki były bardzo trudne. Nie zachowywano podstawowych środków ostrożności. Nikt
nie sprawdzał promieniowania, nikt nie prowadził statystyk chorób czy wypadków –
wiadomo jednak, że górnicy zapadali na
choroby popromienne. Po pięciu latach wydobycia uranu kopalnia zaprzestała swojej działalności. Wyraźny spadek wydobycia powodował jedynie wzrost kosztów. Przez krótki okres

wydobywano jeszcze fluoryt na potrzeby przemysłu szklarskiego i ceramicznego. Kopalnię
w Kletnie zamknięto w 1958 r. – sztolnie uległy
zalaniu wodą, a otwory wejściowe do kopalni
zawalono odstrzałami.
21 września 2002 r. oficjalnie otwarto
w Kletnie podziemną trasę turystyczną
w jednej ze sztolni pouranowych. Do zwiedzania udostępniono sztolnię nr 18 – jest to
około 400 metrów chodników. W kopalni stała
temperatura przez cały rok wynosi około 7 stopni Celsjusza. Jak pisze na swojej stronie
internetowej kopalnia: „Wizytówką trasy są
kolorowe wystąpienia miejscowych minerałów, takich jak: fluoryt, ametyst, kwarc mleczny, baryt, chalkopiryt, chalkozyn czy malachit. Kolekcja starych map, lamp olejowych,
naftowych, karbidowych oraz innego sprzętu
górniczego przybliży ciężką pracę górnika od
średniowiecza po czasy współczesne”. Po
więcej informacji zapraszam was na stronę:
https://www.kletno.pl/
Tekst i zdjęcia: Włóczykij z Polski
(Agnieszka Ponikiewska)

Fluoryt

CZY WIECIE, ŻE W POLSCE…

Rok Marii Konopnickiej
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie
damy pogrześć mowy, polski my naród, polski
lud, królewski szczep piastowy – to fragment
„Roty”, najbardziej znanego wiersza Marii Konopnickiej. Sejm uchwalił rok 2022 rokiem jednej z najsłynniejszych polskich pisarek i poetek.
Maria Konopnicka urodziła się 180 lat
temu w Suwałkach, gdzie w domu przy ulicy
Kościuszki, będącym dziś jej muzeum, mieszkała przez pierwszych siedem lat
swojego życia. Następnie rodzina
przeniosła się do Kalisza, a później Konopnicka uczyła się w prywatnej szkole w Warszawie, gdzie
poznała i zaprzyjaźniła się z Elizą
Orzeszkową, inną wybitną polską
pisarką. Ich znajomość trwała aż
do śmierci Marii w październiku
1910 roku we Lwowie. Siostrzeńcem Konopnickiej był natomiast
Jerzy Świercki, wiceadmirał,
dowódca polskiej Marynarki
Wojennej w czasie II wojny światowej.
Konopnicka pierwszy wiersz w życiu
„W zimowy poranek” opublikowała pod pseudonimem w 1870 roku w Kaliszu. Zresztą
miasto to znalazło swoje poczesne miejsce
w twórczości poetki. Zadedykowała mu w sumie trzy wiersze: dwa o tytule „Kaliszowi” oraz
kolejny zatytułowany „Memu miastu”. Będąc
znaną pisarką, Konopnicka wróciła też do
wspomnień z lat dzieciństwa spędzonych w Suwałkach. Poświęciła temu miastu dwa utwory
„Z cmentarzy” i „Anusia”. Suwałki odwdzięczyły
się poetce otwartymi w 1960 roku muzeum jej
poświęconemu oraz szlakiem turystycznym
z plenerowymi figurkami dziesięciu krasnali –
bohaterów baśni „O krasnoludkach i o sierotce
Marysi”.
14 lat po debiucie poetyckim Konopnicka przez dwa lata redagowała pismo dla

kobiet „Świt”, a także współpracowała z tygodnikiem dla kobiet „Bluszcz”. Najsłynniejszy jej
wiersz – „Rota” opublikowała w 1908 roku
„Gwiazdka Cieszyńska”. Utwór powstał pod
wpływem oburzenia gwałtowną germanizacją
w zaborze pruskim. Prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną napisania był protestacyjny
wiec kobiet w Poznaniu 10 maja 1908 roku zorganizowany m.in. w odpowiedzi na pruskie
ustawy godzące w prawa Polaków.
Na 25-lecie pracy pisarskiej Konopnicka
otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu koło Krosna, gdzie od 1960 roku znajduje się poświęcone Konopnickiej muzeum.
W tym samym roku otwarto także pieszy szlak
pamiątkowy poświęcony pobytowi Konopnickiej w tej okolicy
w latach 1862-1872.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości „Rota” była
konkurentem „Mazurka Dąbrowskiego” do określenia mianem
hymnu narodowego. „Rota” była
jednak hymnem Litwy Środkowej, a obecnie jest hymnem
jednej z działających w Polsce
partii politycznych.
Maria Konopnicka zmarła
na zapalenie płuc 8 października
1910 roku w sanatorium „Kisielki” we Lwowie. Została pochowana 11 października 1910 roku na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Panteonie Wielkich
Lwowian. W pogrzebie, który stał się wielką
manifestacją patriotyczną, uczestniczyło blisko
50 tysięcy osób.
W 25-lecie śmierci, 8 października 1935
roku, na ścianie domu, w którym urodziła się
poetka, umieszczono pamiątkową tablicę.
W 2010 roku postawiono poetce kolejny
pomnik w centrum Suwałk. W całej Polsce
takich pomników jest jeszcze pięć. Z kolei jeden
z kraterów planety Wenus nazwano Konopnicka na część polskiej poetki.
Wujek Robert
(Robert Rajczyk)
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CO WIDZIAŁEM – OPISAŁEM

Festiwal Poezji
Marii Konopnickiej
Już po raz 22. Związek Polaków w Rumunii zorganizował Festiwal Poezji Marii Konopnickiej – konkurs recytatorski dla dzieci
i młodzieży, noszący imię wybitnej polskiej
pisarki i poetki. Konkurs odbył się 21 maja
w Domu Polskim w Nowym Sołońcu i zgromadził ponad setkę młodych wykonawców z Suczawy, Moary, Seretu, Kaczyki, Nowego Sołońca, Păltionasy i Pojany Mikuli. Po dwóch edycjach, które odbyły się za pomocą Internetu,
dzięki lepszej sytuacji pandemicznej powrócono do organizacji stacjonarnego konkursu.
I od razu widać było, jak bardzo brakowało
uczestnikom obcowania ze sobą nawzajem.
Ze sceny wybrzmiało wiele utworów
Marii Konopniciej, najczęściej ten o krasnoludkach (które z pewnością są na świecie!),
o tęczy, jabłoneczce czy o Stefku Burczymusze. Organizatorzy zachęcili w tym roku szczególnie do recytowania jej wierszy. Jury przyznało za to specjalną nagrodę. A to z racji tego,
że obchodzimy Rok Marii Konopnickiej, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w 180. rocznicę urodzin pisarki (która przypadła 23 maja). Z tej też okazji wszyscy obejrzeli prezentację na temat życia i twórczości
Marii Konopnickiej, przygotowaną przez
uczennicę Colegiul Alexandru cel Bun w Gura
Humorului Sarę Beleş, a także przedstawienie
na motywach opowiadania „Franek” w wykonaniu uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu.
Jury w składzie: Ludmiła StrutyńskaStruk z Czerniowiec na Ukrainie, Hanna
Gałęcka – nauczycielka języka polskiego w Colegiul Alexandru cel Bun w Gura Humorului,
Janina Hahula-Straton z Suczawy oraz
Dariusz Kasprzyk – lektor języka polskiego na
Uniwersytecie im. Alexandru Ioana Cuzy
w Jassach oceniło ponas sto występów – od

dzieci przedszkolnych po licealistów w czterech kategoriach wiekowych. I oczywiście nie
było to łatwe zadanie. Stąd tak wiele nagród
i wyróżnień. Organizatorzy nagrodzili tradycyjnie także pozostałych uczestników. Jak zawsze z konkursu nikt nie wyjechał z pustymi
rękoma. Nagrody ufundował Związek Polaków
w Rumunii oraz Ambasada RP w Bukreszcie
z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
A oto werdykt.
W kategorii I (dzieci do klasy I) miejsce
I zajęła Natalia Iuraşec z Pojany Mikuli, miejsce II – Carla Antonia Busuioc z Seretu,
a miejsce III zajęły ex aequo Raisa Ungureanu
i Flavia Zamosteanu – obie z Seretu. Wyróżnienia otrzymali: Agata Lucia Andronic, Emma Nicola Andronic, Izabela Maria Strugari, Bernard Revai i Cristian Iosif Şumanschi z Nowego Sołońca, Irina Elena Boca z Kaczyki, Maya
Cucharec z Pojany Mikuli oraz Aida Donisan
z Seretu.
W kategorii II (dzieci z klas II-IV) miejsce
I zajęła Gabriela Nicoleta Droşceac z Nowego
Sołońca, miejsce II – Ewa Emilia Marculeac
z Nowego Sołońca, a miejsce III – Medeea
Maria Cozmiuc z Seretu. Wyróżnienia otrzymali: Claudia Balac i Claudia Catargiu z Pojany Mikuli, Mateia Dascălu, Cristi Droşceac,
Patrick Chahula i Darius Polaczek z Nowego
Sołońca, Nicoleta Bivol z Moary, Iustina Ciubotariu i Giulia Manole z Seretu oraz Jaryna
Struk z Czerniowiec na Ukrainie.
W kategorii III (dzieci z klas V-VIII)
miejsce I zajął David Catargiu z Pojany Mikuli,
miejsce II – Davide Balac z Pojany Mikuli,
a miejsce III ex aequo zajęli Natalia Drozdec
z Pojany Mikuli i Ştefan Emanuel Calistru z Suczawy. Wyróżnienia otrzymali: Anastazia Andronic, Agata Beleş, Renata Beleş, Daiana
Bieleş, Eliza Iedenac, Yasmina Longher, Lucica Maliţchi, Irina Pietrovsci, Marian Dorosceac
i Georgel Ştefănel Piotrovschi z Nowego Sołońca, Agatha Buganiuc, Tereza Hofman i Alexandra Pamparău z Pojany Mikuli, Eliza Felic
z Moary oraz Maria Bianca Hopulele z Kaczyki.
W kategorii IV (młodzież licealna)
nargodę otrzymała Maria Monica Hofman

z Pojany Mikuli, a wyróżnienie Caterina Beleş
z Nowego Sołońca.
Specjalną nagrodę za interpretację
wiersza Marii Konopnickiej otrzymał Patrick
Chahula z klasy drugiej Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu.
Do zobaczenia na kolejnym konkursie!
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Zdjęcia: Ştefania Carmen Dorosceac

7

8

Dzień Dziecka
w Nowym Sołońcu
Dzień poświęcony wyłącznie dzieciom
świętowany jest w większości krajów świata.
Jedna z popularniejszch dat to 1 czerwca. Wtedy to zarówno w Polsce, jak i w Rumunii obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Rumunii jest to nawet dzień wolny od
pracy.
Związek Polaków w Rumunii przykłada
bardzo ważną wagę do wychowania i edukacji
młodego pokolenia, stąd też organizuje dla
dzieci i młodzieży wiele ciekawych imprez z różnych okazji. Nie inaczej jest z Dniem Dziecka,
który jest najbardziej odpowiednim dniem do
urządzenia wielkiego dziecięcego święta.
Po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemią koronawirusa powrócono do orga-

nizacji Dnia Dziecka w Domu Polskim w Nowym Sołońcu. Były gry i zabawy z klaunem
Bobo, bańki mydlane, malowanie twarzy,
dmuchana zjeżdżalnia, spotkania z myszkami
Mickie i Mini, Minionkami, SpongeBobem czy
księżniczkami, a także wspólny posiłek. Był
też specjalnie przygotowany na tę okazję
program artystyczny. Ponad pięćset dzieci z Pojany Mikuli, Kaczyki, Nowego Sołońca, Moary,
Seretu, Păltinoasy, Suczawy i Pârteşti de Sus
pokazało co potrafi, tańcząc, śpiewając i grając
na instrumentach. Było kolorowo, gwarnie
i wesoło. Dziecięce okrzyki radości przepędziły
nawet zbierające się chmury i świeciło nam
piękne słońce. Sami zobaczcie jak to było.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Zdjęcia: Ştefania Carmen Dorosceac
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Przygoda Czipsa
Drodzy Czytelnicy, prezentujemy w tym
numerze drugą część bajki Zofii Kostuj, zilustrowanej przez Aleksandrę Mularz. Poznajcie dalsze losy sympatycznego psa o imieniu Czips.
Wcześnie rano ze swoim panem wyjechał samochodem na wycieczkę. Dość długi

czas jechali bardzo zatłoczoną drogą. W pewnym momencie samochód zjechał w boczną
drogę, która prowadziła do lasu i zatrzymał
się. Wtedy wyskoczył z samochodu, porozglądał się i zaczął biec przed siebie.
Las bardzo mu się spodobał i go oczarował. Był tu po raz pierwszy w życiu, zawsze
mieszkał w mieście. Wokół rozchodził się
zapach rześkiego powietrza.
Nigdy nie widział tylu różnych drzew, na
których siedziały świergoczące kolorowe ptaki,

ani pachnących różnobarwnych kwiatów i fru-
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skrzydełkami, ani przemykających po kamieniach i między kępkami roślin kolorowych
jaszczurek; skaczących, kumkających, zielonych i brązowych żab nad wielkim stawem
wśród zarośli, w którym pływały dziwne ryby.
Otwierały pyszczki i spoglądały na niego błyszczącym okiem. Parę razy obiegł staw dookoła
i przystanął. Przez dłuższą chwilę nie ruszał
się, bo nie mógł oderwać od nich wzroku. Ich
tęczowe łuski i kolorowe płetwy błyszczały
w promieniach słońca.
Nagle jedna z nich, zielono-brązowa
z długimi wypustkami na głowie podpłynęła
do miejsca, w którym stał i wypluła z pyszczka

biały kamyczek wprost na jego łapę. Zdziwiony
pies odskoczył, a po chwili powąchał i trącił
nosem. Kamyczek potoczył się nad staw.
Nagle zobaczył jak z kamyka wysuwa się i kręci główka z dwoma czułkami i ciągnie za sobą
biały kamyk. Pies nie wiedział, że to był ślimak
w pięknej białej muszelce.
Tak był tym wszystkim oszołomiony, że
zapomniał o samochodzie i o swoim panu, którego nawoływania z początku słyszał, ale nie
zwracał na to uwagi oczarowany otaczającą go
przyrodą.
Zofia Kostuj
Rysunki Aleksandra Mularz
Ciąg dalszy nastąpi

WARSZTAT PLASTYCZNY ULI

Kładka pomiędzy kartkami
czyli zakładka
Moja dzisiejsza propozycja to mały, miły
towarzysz artystyczny codziennej lektury, czyli
zakładka do książki. Zakładki mają to do siebie, że często się gubią, zapominają, chowają
głęboko pomiędzy kartki, krótko mówiąc –
nigdy ich za wiele. Oto letni projekt zakładki,
którą każdy może zrobić sam.

Artykuły potrzebne do wykonania zakładki:
kartka bloku technicznego, nożyczki, kawałek
cienkiego drucika, mazaki lub kredki.
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Wycinamy niewielki kwadrat (np. 10 na 10
cm), składamy go na pół w kształt trójkąta i obcinamy mu rogi.

Pszczółkę i plaster miodu łączymy ze sobą
drucikiem, przekuwając nim papier. Ważne,
aby drucik był dłuższy niż książka, do której
przygotowujemy zakładkę.

Po obu stronach malujemy mazakami plastry
miodu, zapełniając nimi całą przestrzeń.

Pszczółka fruwająca poza książką zaprowadzi
nas po druciku do plastra miodu i tym samym
do miejsca, w którym przerwaliśmy lekturę.
Z papieru, który nam pozostał wycinamy i kolorujemy pszczółkę.

Tekst i zdjęcia
Urszula Namiotko
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