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Julian Tuwim – Duma i symbol Łodzi

Julian Tuwim jest poetą, który jak żaden inny kojarzy się nam z
Łodzią. Ławeczka Tuwima przy ulicy Piotrkowskiej jest jednym z
najbardziej rozpoznawalnych punktów w naszym mieście.
Spacerując można usiąść obok Juliana i pogładzić go po nosie.
Legenda miejska mówi, że przyniesie to szczęście i pomyślność
uczniom i studentom podczas egzaminów :).

Julian Tuwim urodził się w Łodzi przy obecnej ul. Kilińskiego, mieszkał przy Andrzeja.
Zmarł w Zakopanem, a jego grób jest na Powązkach w Warszawie. Dusza poety jest
zawieszona między narodami polskim i żydowskim, a serce... jak sam pisał:
Niechaj potomni przestaną snuć. Domysły „w sprawie Tuwima”, Bo sam oświadczam:
mój gród – to Łódź, To moja kolebka rodzima!
Na drugą część artykułu zapraszam na stronę 5.

Amelka Kowalczyk z klasy 5f     
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SMOK BEZ IMIENIA
Za górami, za lasami mieszkała rodzina smoków: mama - Anastazja, tata - Wawelski i maleństwo.
Maleńki smok nie miał imienia. Tradycją bowiem było, że imię smokom nadawał Biały Smok
mieszkający na Górze Smoczej. Gdy małemu smokowi wyrosły skrzydła udawał się do Białego Smoka, a
ten przeszywając go na wylot swoim wzrokiem nazywał go w zależności od tego, co zobaczył w jego
sercu. Mały smok bardzo się martwił, że nie ma imienia. Nie mógł się doczekać, kiedy wyrosną mu
skrzydła.
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Postanowił trochę oszukać Białego Smoka. W tajemnicy zrobił sobie sztuczne
skrzydła i przyczepił do grzbietu.
Teraz musiał już tylko pokonać bardzo niebezpieczna drogę do Smoczej Góry. Gdyby
miał prawdziwe skrzydła, mógłby tam łatwo dolecieć. Niestety musiał iść pieszo.
Droga była ciężka, ale wiedziony ambicją posiadania imienia mały smok w bólach i
łzach dostał się do jaskini Białego Smoka na Smoczej Górze.
Wszedł niepewnie. Od razu natknął się na przenikliwy wzrok Białego Smoka.
-Chodź tu młodzieńcze – zawołał go.
Podszedł ze strachem. Biały Smok powiedział do niego: 
-Widzę, że masz skrzydła, dlatego proszę rzuć się w dół ze Smoczej Góry i pokaż jak
latasz. 
Mały smok nie miał już drogi odwrotu. Wstydził się przyznać, że ma sztuczne skrzydła.
Rzucił się więc w przepaść. Myślał, że zginie, ale coś trzymało go w powietrzu. To
Biały Smok trzymał go w łapach i śmiał się z niego.
-Widzę, że jesteś dzielny – powiedział - Od dzisiaj będziesz miał na imię Yuri.
Muszę przyznać, że kilkadziesiąt lat temu twój tata wpadł na ten sam pomysł, co ty, ale
twoje skrzydła są ładniej zrobione niż jego.
Od tego czasu wszyscy małego smoka nazywali: Yuri, czyli odważny.

.
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SKOKI NARCIARSKIE W POLSCE
Historia polskich skoków narciarskich sięga początków XX wieku. Pierwsze zawody w skokach narciarskich na
ziemiach polskich zorganizowano 19 stycznia 1908 w Sławsku (dziś należy on do Ukrainy). Zwycięzcą
konkursu był Leszek Pawłowski. Pierwsze polskie skocznie znajdowały się m.in. we Lwowie i na Kalatówkach.
Polski Związek Narciarski (PZN) założony został w 1919 roku, a już rok później odbył się pierwszy konkurs o
Mistrzostwo Polski. W roku 1921 otwarto w Zakopanem skocznię narciarską w dolinie Jaworzynce, a już po
czterech latach otwarto Wielką Krokiew, która do dnia dzisiejszego jest główną skocznią narciarską w Polsce.
W latach 1921-1939 odbyło się 4 olimpiady, w których reprezentanci Polski zajmowali miejsca od 5 do 37.
Największą sławą cieszył się wówczas Stanisław Marusarz, zdobywca 5 miejsca na igrzyskach w Garmisch-
Partenkirchen.
Podczas II wojny światowej nie odbywały się żadne zawody, ponieważ skocznie zostały zniszczone. Odbudowa
pierwszych obiektów nastąpiła dopiero w 1946 roku.
Rok 1962 był ważny zarówno dla polskich, jak i światowych skoków narciarskich, wtedy to po raz trzeci w
Zakopanem odbyły się Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii zawodnicy rywalizowali na dwóch
skoczniach – dużej i średniej.
W 1972 miały miejsce Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Sapporo. Był to jeden z najważniejszych momentów w
historii polskiego sportu, bo olimpijskie złoto na dużej skoczni zdobył Wojciech Fortuna. Początkowo nie
planowano udziału Fortuny w zawodach. Zawodnik  w składzie reprezentacji pojawił się dopiero dzień przed
wylotem. Fortuna w pierwszej serii skoczył na odległość 111 metrów, czym zapewnił sobie zwycięstwo. W
drugiej serii uzyskał on już dużo gorszy rezultat mimo to wyprzedził Szwajcara Waltera Steinera o 0,1 pkt.
15 marca 1987 r. Piotr Fijas został rekordzistą świata w długości skoku narciarskiego, bowiem skoczył on na
odległość 194 metrów w Planicy, co w tamtych czasach  było wybitnym osiągnięciem. Rekord ten został pobity
w dopiero w 1994 r. przez Austriaka Martina Höllwartha, który uzyskał odległość 196 metrów.Na przełomie lat
80 i 90 Polacy sporadycznie punktowali w Pucharze Świata, a na dużych zawodach zajmowali niskie lokaty. W
tym czasie zaczęła psuć się infrastruktura sportowa, a stan wielu skoczni znacznie się pogorszył.
Wielką popularność skoki narciarskie zyskały po świetnych występach Adama Małysza. Nastała wtedy era
Małyszomanii - czyli lata uwielbienia i podziwu kibiców dla skoczka z Wisły. Sukcesy zawodnika spowodowały
zainteresowanie skokami narciarskimi milionów Polaków. Adam Małysz był zdobywcą czterech medali
olimpijskich i sześciu medali mistrzostw świata. Oprócz tego był także czterokrotnym zdobywcą Pucharu
Świata, zwycięzcą 39 konkursów Pucharu Świata. Zdobył 39 indywidualnych medali mistrzostw Polski. Jego
godnym następcą jest Kamil Stoch, który jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem olimpijskim, drużynowym
brązowym medalistą olimpijskim, a także indywidualnym mistrzem świata 
i wicemistrzem. Aktualny rekord Polski w długości skoku narciarskiego należy również do Kamila Stocha i
wynosi 251,5 m. Na koncie skoczka z Zakopanego znajduje się bardzo dużo innych osiągnięć, których nie
sposób wymienić. W ostatnim czasie jego forma  nieco osłabła, ale w reprezentacji polskich skoczków pojawił
się następca - Dawid Kubacki.
  

KĄCIK SPORTOWY
Witajcie w kolejnym numerze. W tym artykule będzie mowa o awansie Reprezentacji Szkoły do Finału
Mistrzostw Łodzi Szkół Podstawowych i o skokach narciarskich w naszym kraju. Życzę miłej lektury.

MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Reprezentacja naszej szkoły awansowała do Finału Mistrzostw Łodzi Szkół Podstawowych w piłce siatkowej w
ramach Igrzysk Dzieci (rocznik 2007 i młodsi). Dzięki ogromnemu zaangażowaniu chłopaków nasza szkoła jest
jedną z 4 najlepszych w Łodzi. Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych zwycięstw wszystkim zawodnikom
drużyny. To na dziś tyle informacji o sporcie. Trzymajcie się ciepło!                                   Niki
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Julian Tuwim – 
Duma i symbol Łodzi

ciąg dalszy

Tuwim kochał swoje miasto i napisał wierszyk o Łodzi.

Niech sobie Ganges, Sorrento, Krym
Pod niebo inni wynoszą,
A ja Łódź wolę! Jej brud i dym
Szczęściem mi są i rozkoszą.
(…)
Nawet mizerne wiersze me
Łódź oceniła najpierwsza,
Bo jakiś Książek drukował mnie
Po dwie kopiejki od wiersza.

Więc kocham twoją „urodę złą”,
Jak matkę niedobrą – dziecię,
Kocham twych ulic szarzyznę mdłą,
Najdroższe miasto na świecie!
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Julian Tuwim 
- bajkopisarz

Trudno sobie wyobrazić dzieciństwo bez słynnych
wierszyków i bajek Tuwima. Czytali je nasi dziadkowie i
rodzice, a teraz i my.  Poezja dla dzieci jest napisana z
humorem i często z ukrytym morałem.
Najbardziej cenione i lubiane przez dzieci wierszyki i
bajki to:
Lokomotywa, Ptasie Radio, O Panu Tralalińskim, Słoń
Trąbalski, Zosia Samosia, Bambo, Okulary, Abecadło,
Skakanka, O Grzesiu Kłamczuchu, Dyzio Marzyciel,
Rzepka, Idzie Grześ, Warzywa Spóźniony Słowik, Stół
Poeta mówił z humorem:
„Dzieci bzdurzą i – że tak powiem – chcą być bzdurzone.
Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie – zostaje
poetą.”
Gdzie można spotkać postać Tuwima?
Pomniki poety można zobaczyć w wielu miejscach w
Łodzi. Są wystawiane m.in. w galeriach handlowych, na
lotnisku, na ulicy Piotrkowskiej. Są bardzo kolorowe i
niepowtarzalne.

Amelka Kowalczyk z klasy 5f     
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