
16 17MANIA I SKARBY SZKLANEJ GABLOTY

Izabella Klebańska

Mania i skarby szklanej gabloty 
Wpadła do gabinetu z myślą, że się w nim gdzieś ukryje. Bawili się właśnie w chowa-
nego i z daleka dobiegał stłumiony głos brata.

– ...dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści. Szukam!
Rozejrzała się dookoła, szukając najlepszego schowka, i nagle myśl o zabawie znikła 

jak dym gasnącej świecy. To było jej ulubione miejsce w całym domu. Powoli pode-
szła do wielkiego, błyszczącego biurka. Obok stojącego na nim wspaniałego zegara 
dostrzegła otwartą książkę i  natychmiast spłynęło na nią wspomnienie wydarzenia 
z ubiegłego tygodnia. Ono również zaczęło się od zabawy. Nieporównanie zresztą cie-
kawszej od chowania się po kątach.

– Maniusiu – zwróciła się do niej kilka tygodni wcześniej starsza siostra Brońcia – 
pouczysz się ze mną abecadła?

– Oczywiście – odparła z  ochotą. Miała dopiero cztery lata i  jak każde dziecko 
była wszystkiego ciekawa, a Bronia rozsypała właśnie na podłodze kolorowe kartoniki 
z dziwnymi rysunkami.

– To jest litera „A” – zwróciła się do niej mentorskim tonem siostra. – „A” wielkie – 
dodała. – Gdzieś tutaj powinno być małe. – Zaczęła grzebać w stosiku. – O, jest!

– A jaka to litera? – spytała Mania, wskazując palcem rysunek.
– „M” – odpowiedziała Bronia.
– „M” jak Mania? – upewniła się.
Siostra kiwnęła potakująco głową.
– Możemy ułożyć całe moje imię? – W jej głosie zabrzmiała radość.
I  tak to się zaczęło. Uczyły się pilnie razem aż do ubiegłego tygodnia – poczuła, 

że łzy napływają jej do oczu – kiedy zachowała się wobec Broni tak niegodnie. Pod 
wpływem jakiegoś impulsu wyrwała elementarz z rąk dukającej siostry i płynnie prze-
czytała cały tekst.

– Och – westchnęła głęboko, bo nagle z powrotem ujrzała obrażoną minę Brońci 
i zadziwione twarze rodziców. – Ja przecież nie chciałam – szepnęła. – Tylko to było 
takie łatwe.

Zamrugała powiekami i odwróciła się gwałtownie w stronę szklanej gabloty. Za-
mknięte w niej były prawdziwe cudeńka. Papa, który był nauczycielem fizyki w gim-
nazjum, powiedział, że to przyrządy fizyczne. Manię niezmiennie zachwycały stojące 
tam maleńkie, delikatne wagi, błyszczące szklane naczynia o przedziwnych kształtach 
i różnokolorowe kamienie zwane minerałami.

1. Kim chciała w przyszłości zostać Mania, czyli Maria Skłodowska-Curie? 

2. Poszukajcie więcej informacji o Marii Skłodowskiej-Curie. Dowiedzcie się, jaką drogę 
pokonała, aby zostać fizykiem, i czy było jej łatwo jako kobiecie.

3. Odszukajcie w tekście zdrobnienia imion.

4. Przeczytajcie wyrazy: ulubione, powoli, płynnie, błyszczące, maleńkie, gwałtownie, 
błyskawicznie, szklane, różnokolorowe. Które z nich to przymiotniki, a które przysłówki?

„Przyrządy fizyczne, przyrządy fizyczne” – zaczęła nucić w duchu.
– Maniusiu! – Aż podskoczyła, gdy ręka ojca nagle spoczęła na jej ramieniu. – Jak 

będziesz się tak zamyślać, to cię kiedyś ukradną – zażartował. – Co ty tutaj robisz?
– Chowam się, tatku – odparła i  błyskawicznie zanurkowała pod biurkiem, gdy 

w uchylonych drzwiach gabinetu ukazała się głowa jej brata, Józia.
– O! – zająknął się na widok ojca. – Przepraszam, nie widział papa Mani?
– Tu jej nie ma – kategorycznym tonem odpowiedział pan Skłodowski.
– Dziękuję, że mnie papa nie zdradził – wysapała, gramoląc się spod biurka, gdy tyl-

ko drzwi zamknęły się za Józiem.
– Nad czym tak dumałaś, kochanie? – spytał tata.
– Ja tylko patrzyłam – wyszeptała. – Wszystko tutaj jest takie śliczne.
– Doprawdy? – roześmiał się. – A co podoba ci się najbardziej?
– Nie wiem – odparła niepewnie.
– Rozumiem – pokiwał głową z nagłą powagą – prawdziwy badacz nie wydaje opinii 

pochopnie. Zatem przyjrzyjmy się z bliska – dodał, otwierając szafkę. Wyjął z niej tackę 
z minerałami i postawił na biurku.

– Pozwól tutaj – zwrócił się do Mani, siadając za biurkiem, a ona wspięła się na jego 
kolana.

– Jak dorosnę, zostanę fizykiem, tak jak tatko! – oznajmiła Mania, gdy pan Skłodow-
ski odłożył ostatni minerał. – Co papa o tym myśli?

– Myślę, że ty, moja panno Maniu, możesz zostać, kim zechcesz – powiedział z prze-
konaniem ojciec przyszłej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie (czytaj: kiri).

    


