
   28 kwietnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce oraz w 
Szkole Podstawowej w Świątnikach miały miejsca niecodzienne spotkania, które 
połączyła wspólna intencja oraz osoba Gościa Specjalnego. Szkoły zorganizowa-
ły uroczyste obchody tegorocznego Dnia Ziemi i gościły cenionego w środowi-
sku wrocławskim, w kraju i za granicą, artystę plastyka, poetę i pedagoga – Pana 
Czesława Rodziewicza. 
   Pan Czesław jest postacią znaną i w naszym środowisku lokalnym: gościł już 
w poprzednich latach w MOW oraz wystawiał swoje prace w „Muzeum Ślężań-
skim”, gdzie nabyć można tomiki z Jego poezją.
   W świętowaniu Dnia Ziemi, Pan Rodziewicz okazał się Gościem wprost nieza-
stąpionym - gdyż naturę i jej subtelne bogactwo uczynił przewodnim motywem 
swych prac. Jego wzruszające wiersze oraz urokliwe, pełne czaru pomysłowe 
dziełka z liści i kwiatów, zwane po prostu „Liściakami”, są niepowtarzalnym 
wyrazem umiłowania przyrody i drugiego człowieka, wrażliwości i życiowej mą-
drości. 
   Od zorganizowania pierwszej wystawy „Liściaków” w roku 1976, do dziś, 
ta dziedzina artystyczna, przez Niego samego określana „Sztuką Pogodną”, 
przynosi odbiorcom radość, otuchę i pogodę ducha. Dostarczając niezwy-
kle ciepłych przeżyć, zachęca ona do zwolnienia biegu i zachwytu nad pięk-
nem stworzenia. Świat, który kreuje wokół siebie Pan Czesław, bogaty jest 
w najważniejsze dla człowieka wartości, w skłaniające do refleksji pejzaże  
i baśniowe, optymistyczne nastroje. A taki świat jest nam dzisiaj szczególnie 
potrzebny! Stale, więc rośnie grono entuzjastów i wielbicieli Jego twórczości. 
Ponadto, Pan Czesław, poprzez swoją pracę pedagogiczną, spotkania, kon-
kursy i liczne wystawy, niestrudzenie dzieli się swą radością tworzenia i za-
prasza do serdecznego dialogu, zwłaszcza młodzież i dzieci. To właśnie naj-
młodsi, po przyjacielsku odwdzięczając się za okazywane im zainteresowanie  
i życzliwość, nadały Panu Rodziewiczowi sympatyczny tytuł „Liściakowe-
go Króla”. Dzieci potrafią najlepiej i szczerze docenić to, co piękne, dobre  
i szlachetne... 
   Za sprawą obecności Gościa o tak wyjątkowej osobowości, podczas obu 
spotkań wytworzył się serdeczny i rodzinny niemal klimat. Warto wspomnieć, 
że do tego święta obie szkoły przygotowywały się przez cały rok - podejmując 
konkretne kroki, mające na celu ochronę przyrody i szerzenie świadomości eko-
logicznej - zawsze pamiętając o tej konieczności. Sam Dzień Ziemi, stanowił, 
więc uwieńczenie całorocznych działań, o których czytelnicy „ Świata Sobótki” 
mieli już okazję przeczytać.

„LIŚCIAKOWY KRÓL”
GOŚCIEM HONOROWYM

W MOW W SOBÓTCE ORAZ W SP W ŚWIĄTNIKACH

   Spotkanie w MOW rozpoczęły odświętne i rozśpiewane „Słoneczne dziewczy-
ny”. Następnie, by nacieszyć się obecnością „Liściakowego Króla” i by wszyscy 
zgromadzeni mogli bliżej poznać Pana Rodziewicza, uczennice ośrodka prze-
prowadziły z Gościem wywiad. W trakcie uroczystości odbył się Międzyszkolny 
Turniej Klas, w którym oprócz gospodarzy udział brała reprezentacja Gimnazjum 
Gminnego: uczennice i uczniowie kl. I „artystycznej”, zaproszeni na tę uroczy-
stość wraz z nauczycielkami, P.Barbarą Borowiecką i P. Izabelą Sieradzką. 
Turniejowym zmaganiom przyglądała się liczna publiczność, a wśród niej, rów-
nież specjalnie zaproszeni, uczniowie kl. IVa ze SP nr 1 w Sobótce z wycho-
wawczynią P. Małgorzatą Reszke. Pod wymownym hasłem - cytatem z wiersza 
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młodzież m.in. recytowała utwory P. Rodziewicza, przedstawiała plakaty i hasła 
o treści ekologicznej, rozwiązywała test wiedzy o ekologii. Rozstrzygnięto prze-
prowadzony wcześniej tematyczny konkurs plastyczny i literacki. Największe 
emocje wzbudziły jednak inscenizacje do bajek P. Czesława, ukazujące pomy-
słowość i możliwości twórcze uczestników. Miłą odmianą atmosfery rywalizacji 
było czytanie przepięknych miniaturek Jego autorstwa, z tomiku „Bajania znad 
Dobrej Rzeki” - tak, jak „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz pełen wigoru i ubar-
wiony humorem pokaz mody wiosenno - sportowej.

   Cała społeczność szkoły w Świątnikach wyczekiwała na przybycie „Króla Li-
ściaków” z niecierpliwością. Po bardzo serdecznym przyjęciu Gościa, wszyscy 
uczestnicy, od 5-letnich milusińskich po tzw. już „wiekowych”, bawili się wspa-
niale i pomysłowo. W turnieju klas, propagującym przestrogę P. Czesława: „BÓG  
DAŁ NAM ŚWIAT W DZIERŻAWĘ, ALE W KAŻDEJ CHWILI MOŻE ZABRAĆ” pre-
zentowano najciekawsze hasła, plakaty i stroje ekologiczne. Sprawdzano prak-
tyczną umiejętność segregowania śmieci. 
W pięknym stylu ukazano tańcem, śpiewem i grą na instrumentach Matkę Ziemię 
w czterech porach roku. Krasnoludki i dobre duszki sprzątały Masyw Ślęży. Re-
cytowano wiersze zaproszonego Gościa i rozwiązywano zagadki przyrodnicze (kl. 
0 – III) oraz test ekologiczny (kl.IV – VI). I tu pamiętano o godnej naśladowania 
akcji „Czytanie Dzieciom”. I tu, autentyczne wzruszenia i niezapomniane przeży-
cia widoczne były na twarzyczkach wielu, wielu dzieci i dorosłych.

   Te wspaniałe spotkania pozostaną zapewne na długo w pamięci  wszyst-
kich uczestników, także samego „Liściakowego Króla”. Przybyli na oba spo-
tkania zaproszeni Goście: Pan Burmistrz Eugeniusz Cieleń, z-ca Burmistrza  
P. Andrzej Suropek, P. Elżbieta Pasławska, P. Kazimierz Ramut, nie szczędzili 
słów uznania i pochwał za wkład pracy i przygotowanie imprez. Dlatego, z jesz-
cze większą przyjemnością będę podejmowała kolejne wyzwania mające na celu 
ochronę przyrody. Dziękuję bardzo gospodarzom obu placówek: dyrektorowi 
MOW Panu Piotrowi Kaczmarzykowi i dyrektor SP w Świątnikach: Pani Ewie 
Żurawik, za wytworzenie atmosfery gościnności w swych szkołach. A moim  
koleżankom i kolegom z MOW oraz SP w Świątnikach za udzieloną  pomoc w 
przygotowaniu obu uroczystości.
   Na zakończenie pragnę dodać, iż Gościowi Specjalnemu, Panu Czesławowi 
Rodziewiczowi - jako uczestnicy obu spotkań oraz jako czytelnicy i odbiorcy 
Jego dzieł, jesteśmy stale wdzięczni za to, że otwiera nam szeroko oczy i serca 
na skarby przyrody, i swoją postawą uczy, jak być ich najgorętszym piewcą.
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