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Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia
Niepodległości oraz 25-LECIA SP10 w Rumi.

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że
własna. Seneka Młodszy 11 listopada w historii Polski to
największe narodowe święto oraz czas radości i dumy z
bycia POLAKIEM.                                                                     Po
123 latach zaborów nasza OJCZYZNA odzyskała
niepodległość. Polska 100 lat emu udowodniła całemu
światu swoją niezależność. Pamiętajmy jednak, że nasze
decyzje, tożsamość i tradycje mają wpływ na losy przyszłych
pokoleń. 11 listopada na narodowe święto wolności, o którą
marzyli i walczyli Ci, którzy nie wahali się w imię wolnej
OJCZYZNY poświęcić własne życie. 

W ten uroczysty dzień
oddajmy hołd wszystkim
poległym, a ich wielkie czyny
niech będą dla nas
przykładem, aby wspólnie
budować narodową jedność   
i nigdy nie dopuścić do
utraty.         Dyrekcja szkoły
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Dostojni i Czcigodni Goście, Absolwenci, Drodzy
Pedagodzy,  Rodzice, kochani Uczniowie,
Szanowni Przyjaciele Naszej Szkoły. 1 września
1995 r. zabrzmiał pierwszy dzwonek. Dzisiaj, po 25 –
latach, spotkamy się upamiętnić Jubileusz 25-
lecia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana
Brzechwy w Rumi. Czuję się zaszczycona, że jako
kolejny dyrektor szkoły mogę uczestniczyć w tak
ważnym wydarzeniu.        Szanowni Państwo!  
Wyjątkowy dzień obchodów Jubileuszu 25 -
lecia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy
w Rumi skłania do  refleksji i pochylenia się
nad dokonaniami minionych pokoleń.  Tradycja
wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu,
szacunku do drugiego człowieka i poszanowania
nauki była najważniejszym przesłaniem tych
wszystkich, którzy dbali o wizerunek szkoły.  
Składam  wyrazy podziękowania dla twórców
tej szkoły –  moich poprzedników – dla Mirosławy
Grzymkowskiej (pierwszego dyrektora szkoły), 
pani dyrektor Joanny Kwiecińskiej - Szulc, a także 
nauczycieli, uczniów, absolwentów, rodziców
i przyjaciół szkoły. 

Wszyscy swoją pracą, poświęceniem i osiągnięciami dodawali splendoru szkole.  Ze szczególnym
wzruszeniem wspominać dziś będziemy także absolwentów  i pracowników szkoły,  którzy odeszli. 
Pomimo iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia. W bogatą
tradycję szkoły wpisuje się wiele spektakularnych sukcesów. Każdego roku kilku – kilkunastu uczniów
wpisuje się w poczet wybitnych wychowanków SP10.
Szanowni Państwo! Bogaty dorobek szkoły jest dla współczesnego pokolenia niezwykle inspirujący
i motywujący, napawa dumą, ale również stawia wysokie wymagania. Wyróżnieniem i nieukrywaną radością
jest dla mnie pełnienie  funkcji dyrektora tej Szkoły. W  roku  2018 r. obejmowałam stanowisko dyrektora
i wiedziałam, że będę miała przyjemność pracować z osobami, które nie boją się wyzwań, i na których wsparcie
będę mogła liczyć. Nie zawiodłam się!  Działaniom naszym towarzyszy: szacunek do tradycji, utrzymanie
wysokiej jakość kształcenia oraz  innowacyjność.Dbamy o poziom kształcenia, wprowadzamy liczne
działania nowatorskie – innowacje pedagogiczne. Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach. Prowadzimy
współpracę z instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Prowadzimy aktywną współpracę międzynarodową,
m.in.  ze szkołą angielską – Ampleforth College w hrabstwie Yorkshire; ze szkołą w Ugandzie oraz w
Uyo. Potwierdzeniem naszych działań są prestiżowe certyfikaty,m.in. certyfikat „Szkoły Odkrywców
Talentów”,  “Szkoła w Ruchu”. „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”, „Szkoła bez przemocy” , „Szkoła z
prawami dziecka” , „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, „Szkoła Zmieniająca świat”, „Pomorskiej Edukacji Morskiej”. 
Na sukces Naszej Szkoły składa się wieloletnia praca wyjątkowej, wysoko wykwalifikowanej
oraz cieszącej się  uznaniem i autorytetem Kadry Pedagogicznej.
Składam serdeczne podziękowanie Nauczycielom naszej szkoły, przedstawicielom władz oświatowych,
samorządowych i wojewódzkich, Rodzicom i uczniom, pracownikom administracyjnym oraz zaprzyjaźnionym
Instytucjom za pomoc i zaangażowanie, bez których nasze osiągnięcia i zmiany zachodzące w szkole byłyby
niemożliwe.
To dzięki wspólnym wysiłkom możemy dzisiaj być dumni i mówić, że Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi była
i jest szkołą niezwykłą, o niepowtarzalnym klimacie, osiągnięciach i aspiracjach naukowych. Szanowni
Państwo, Mam nadzieję, że  obchody 25-lecia będą miłą okazją do wspomnień i wzruszeń.
                                                                Dyrektor SP10 w Rumi
                                                                  mgr Beata Kędzierska
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Brzechwa młodość spędził na Kresach
Wschodnich, podróżując ze swą rodziną. Jego
ojciec, Aleksander, był inżynierem kolejowym. 

Ukończył Zakład Naukowo- Wychowawczy Ojców
Jezuitów  w Chyrowie, a następnie Wydział Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jednocześnie z zapisaniem się na studia
wstąpił do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i
jako ochotnik uczestniczył w latach 1920-1921 w
wojnie polsko- bolszewickiej,  za co go
odznaczono. 
Jan Brzechwa z zawodu był adwokatem. 
W pracy posługiwał się nazwiskiem metrykalnym. 
W latach 1924- 1939 był radcą prawnym ZAiKS-u,
specjalistą w dziedzinie prawa autorskiego, które
wybrał na specjalizację studiów.  
Po drugiej wojnie światowej Brzechwa powrócił
do zawodu prawnika. 
Był m. in. radcą prawnym wydawnictwa
„Czytelnik”.

Jan Brzechwa- nasz patron.

Właściwe nazwisko Jana Brzechwy brzmi Jan Wiktor
Lesman.
Był on stryjecznym bratem poety Bolesława
Leśmiana, który wymyślił literacki pseudonim
„Brzechwa” (nawiązanie do elementu samolotu-
brzechwy).
Poeta polski pochodzenia żydowskiego urodził się 
15 sierpnia 1898 roku w Żmerynce na Podolu, 
a zmarł 2 lipca 1966 roku w Warszawie.
Jego grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach w Warszawie.
Był autorem bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych
tekstów dla dorosłych, tłumaczem literatury rosyjskiej.

Brzechwa zadebiutował jako nastolatek w 1915 roku.
Opublikował swoje pierwsze wiersze w piotrogrodzkim
„Sztandarze” oraz w kijowskich „Kłosach Ukraińskich”.
Nie wiązał wówczas swej przyszłości z karierą
pisarską- postanowił, że zostanie prawnikiem. Po
demobilizacji w 1920 roku  
i rozpoczęciu studiów prawniczych zaczął dorabiać
jako autor tekstów satyrycznych oraz piosenek 
i skeczy. Współpracował wówczas z kabaretami 
„Qui Pro Quo”, „Czarny Kot”, „Morskie Oko”.
Posługiwał się pseudonimami Szer- Szeń oraz
Inspicjent Brzeszczot. 
W 1926 roku ogłosił tom poezji „Oblicza zmyślone”.
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Znane działa JANA BRZECHWY:
Oblicza zmyślone, Piołun i obłok, Tańcowała igła 
z nitką (z innymi wierszami jak „Pomidor”, „Żuraw 
i czapla” czy „Na straganie”), Kaczka Dziwaczka 
(z innymi wierszami jak „Znaki przestankowe” czy
„Sójka”), Baśń o korsarzu Palemonie, Akademia pana
Kleksa, Pan Drops i jego trupa, Przygody Pchły
Szachrajki, Ptasie plotki, Opowiedział dzięcioł sowie,
Baśń o stalowym jeżu, Na wyspach Bergamutach,
Przygody rycerza Szaławiły, Uczymy się chodzić,
Teatr Pietruszki, Brzechwa dzieciom, Wagary,
Szelmostwa lisa Witalisa, Bajki i baśnie
Rozstrzygnięcie konkursu, Wiersze wybrane, Magik,
Wyssane z nogi, Sto bajek ...

Pierwszy tomik wierszy dla dzieci- „Tańcowała igła z
nitką”- wydano w 1938 r.
W 1939 roku wydano tom „Kaczka Dziwaczka”.
Na lata II wojny światowej przypada jeden z bogatych
okresów twórczości bajkopisarza- napisał on w tym
czasie „Akademię pana Kleksa”, „Pana Dropsa i jego
trupę”.
Dwie książki kontynuujące „Akademię…” („Podróże
pana Kleksa” i „Tryumf pana Kleksa”) powstały kolejno
w 1961 i w 1965 roku. 
Brzechwa był zaprzyjaźniony z grafikiem Janem
Marcinem Szancerem, autorem licznych ilustracji do
jego tekstów.
W latach 50. XX wieku pisał socrealistyczne wiersze
propagandowe, gloryfikujące partię (do której sam nie
należał) i ustrój socjalistyczny. W latach późniejszych
nie angażował się w twórczość polityczną, uchodził za
biernego kontestatora ustroju.

Tłumaczył z języka rosyjskiego utwory A. Puszkina, 
S. Jesienina i W. Majakowskiego.
Był autorem komentarza do ustawy o prawie
autorskim z 1926 roku.
W słowniku języka polskiego słowo „brzechwa”
oznacza opierzoną część strzały.
Pisarz podawał fałszywy rok urodzenia. Twierdził że
urodził się w 1900 roku, a nie w 1898 roku. Robił to na
tyle skutecznie, że rok 1900 pojawił się jako rok jego
urodzenia w encyklopedii.
Wiersze o miłości pisane przez autora były zawsze
szczere, bo miały swoje konkretne adresatki, nawet 
w czasie kiedy autor był żonaty. Poza tym autor był
żonaty aż 3 razy. Jan Brzechwa był kobieciarzem.
Podobno kiedyś zakochał się w kobiecie, która jechała
z nim pociągiem. Nakazał wtedy konduktorowi aby ten
na każdej stacji wręczał jej kwiaty.
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ŻYCZENIA DLA NASZEJ SZKOŁY OD WŁODARZY
MIASTA, RADNYCH, DYREKTORÓW , MUZYKÓW,
AKTORÓW, STOWARZYSZEŃ i MIŁOŚNIKÓW. 

„Z ludźmi jest jak z zegarkami! Najważniejsze jest to, co mają w
środku” – napisał ponad 50 lat temu Jan Brzechwa, patron Szkoły
Podstawowej nr 10 w Rumi.
Jest to ponadczasowy aforyzm, w którego kontekście całe grono
pedagogiczne oraz dyrekcję naszej „Dziesiątki” można przyrównać
do cechu zegarmistrzów, który z odpowiednią dla tego fachu
precyzją ustawia, udoskonala i konserwuje metaforyczne zegarki,
jakimi są uczniowie.Z okazji 25-lecia placówki chciałbym
podziękować za Państwa poświęcenie oraz życzyć całej szkolnej
społeczności kolejnych sukcesów, radości ze wspólnej pracy oraz
samych dobrych chwil.
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Z okazji 25- lecia SZKOŁY
redakcja szkolnej gazetki
składa gratulacje 
i najserdeczniejsze
życzenia pomyślności,
dalszych sukcesów
edukacyjnych, bogatych
planów i możliwości ich
realizacji dla Pani Dyrektor
oraz całego Grona
Pedagogicznego.

Wszystkim uczniom
życzymy, aby czas
spędzony w Szkole
Podstawowej nr 10 w Rumi
był dla nich nie tylko
nauką, ale i wspaniałą
przygodą, która ukształtuje
ich charakter i zdolności 
na całe życie. 
                  
Redakcja 
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