W poniedziałek 22 kwietnia 2013, o godzinie 18.00 na auli Gimnazjum nr 3 odbyła się
wieczornica pod hasłem „Kafejka Tuwimowska”. Uczniowie klas I-III recytowali wiersze różnych
polskich artystów – wszystkie poświęcone miłości. Mogliśmy zapoznać się z utworami Juliana
Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej, Bolesława Leśmiana,
Konstantego Ildefonsa Gałczyńkiego.
Pierwsi widzowie przyszli do ,,kafejki" kilka minut przed spektaklem. Zastali siedem okrągłych
stolików z czerwonymi kwiatami. Nie było ich zbyt wielu, ale ,,przedstawienie musi trwać".
Punktualnie 0 18.02, wg zegarka jednego z występujących uczniów, usłyszeliśmy pierwsze wersy
recytowane przez Kamilę Siemienkiewicz. Po niej występowali następni, wzruszając słowami poetów
o miłości – zarówno spełnionej, jak i tej nieszczęśliwej, częściej chyba opisywanej.
Oprócz wierszy znanych polskich pisarzy mogliśmy także usłyszeć piosenki, słowa do niektórych z nich
zresztą napisał Julian Tuwim. Mniej więcej w połowie przedstawienia trzy uczennice z klasy 3c
wykonały układ taneczny do utworu "Gangnam Style" zespołu PSY.
Poznawaliśmy nie tylko twórczość literacką, muzyczną. Ponieważ rok 2013 ogłoszono Rokiem Juliana
Tuwima, jego też uczyniono ,,gościem honorowym". Zaprezentowano kilka informacji o tym
wielokrotnie docenianym i nagradzanym polskim artyście. Dzięki wieczornicy stał się dla nas nie tylko
imieniem i nazwiskiem w podręczniku, ale po prostu człowiekiem z talentem pisarskim,
zainteresowanym chemią i hodowlą jaszczurek.
Aby osiągnąć zamierzony efekt, w wydarzenie to zaangażowało się wiele osób. Wśród
recytatorów byli pierwszoklasiści- Natalia Sawicka, Wiktoria Kuczyńska, Rayen, Estera Czalej, Ania
Czalej, Judyta Karpuk, drugoklasiści- Ola Karwacka, Alan Kotowski oraz uczniowie klas III- Anna
Domitrz, Dominika Paszkowska, Ola Złotocha, Szymon Jankowski.
Im chyba należą się szczególne brawa, jako że następnego dnia czekały ich egzaminy. Dużo pracy
wymagała też oprawa muzyczna, za którą odpowiadała pani Beata Klauza oraz nasi wokaliści: Julia
Kruszewska, Judyta Karpuk, Estera Ławrukajtis, .
Wszyscy biorący udział w ,,Kafejce Tuwimowskiej" bez wątpienia dobrze
się spisali, choć chwilami na pewno byli zdenerwowani. Szczególnie
uwagę publiczności przyciągnęli Alan Kotowski (,,Pani ma takie czerwone
usta...", ,,Dreptak") i Dominika Paszkowska (,,Przy winie", ,,Między nami
nic nie było"). Czynnik ludzki był więc bez zarzutu. Jednak gimnazjalistom mógł przeszkadzać brak
mikrofonu, stres. Mimo to należy docenić ich starania. W końcu ,,miłość wszystko wybaczy".

