Podsumowanie roku Henryka Sienkiewicza
18 listopada 2016 r. Społeczność naszego gimnazjum uroczyście zakończyła
obchody Roku Henryka Sienkiewicza. Gościem honorowym spotkania był pan
profesor Piotr Jaroszyński. W uroczystości udział wzięli także: przedstawiciel Posła
na Sejm Rzeczypospolitej pana Andrzeja Matusiewicza, pan Stanisław Fundakowski
– Wicekurator Oświaty, władze miasta, goście – przyjaciele naszego gimnazjum.
Przybyłych powitała pani Dyrektor naszej szkoły. W swoim wystąpieniu,
charakteryzując bohatera uroczystości,

podkreślała,

że

Henryk

Sienkiewicz

to jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych pisarzy polskich. Patriota, który
przez całe życie angażował się w działalność społeczną i filantropijną.
Dla Patrona szkoły, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Henryk Sienkiewicz był
postacią, którą przywoływał w swoim pasterskim nauczaniu.
Przykładem może być kazanie podczas nabożeństwa żałobnego w 50. rocznicę
sprowadzenia

zwłok

Henryka

Sienkiewicza

do

Warszawy

wygłoszone

w Archikatedrze Św. Jana 30 listopada 1974 r.
Ksiądz Prymas mówił wówczas: Naród wdzięczny jest Sienkiewiczowi za jego optymizm
w czasie niewoli, za dźwiganie narodu przez odsłanianie dziejów ciężkich, ale nie
beznadziejnych, smutnych czy radosnych, ale zawsze naszych, drogich ojczystych. Nie
chcemy wyrzec się z nich ani jednej kartki”.
Celem podsumowania Roku Henryka Sienkiewicza, było pokazanie jego
ciekawej osobowości, a przez to zachęcenie młodzieży do poznania jego twórczości.
Tego zadania podjął się gość honorowy uroczystości – profesor Piotr Jaroszyński
w wygłoszonym wykładzie „Sienkiewicz: Etos Polaka”. Pan profesor przywołał
bohaterów powieści Sienkiewicza najbliższych uczniom. Przybliżył również postać
pisarza oraz bliski mu wzór Polaka – obywatela i patrioty.
Drugą część spotkania przygotowali uczniowie. Zaprezentowano sondę
przeprowadzoną wśród znanych w szkole i w mieście osób. Szkolne reporterki
próbowały ustalić, który z bohaterów powieści Sienkiewiczowskich budzi sympatię
i pozostał w pamięci czytelników.
Zebrani mieli możliwość spojrzenia na świat przełomu XVII i XVIII wieku „przez
binokle” Henryka Sienkiewicza, dzięki prezentacji szkiców do Trylogii autorstwa

Juliusza Kossaka oraz odegranym przez uczniów naszego Gimnazjum scenkom
z powieści:


„Longinus Podbipięta i jego miecz”,



„Rozmowa Wołodyjowskiego z Anusią Borzobochatą”,



„Roch Kowalski i Pani Kowalska”.

Podczas

spotkania

zostały

zaprezentowane

fragmenty

ekranizacji

Trylogii

w reżyserii Jerzego Hoffmana. Uczestnicy obejrzeli najbardziej znane, wzruszające
sceny miłosne.
Uroczystość była doskonałą okazją do rozstrzygnięcia „Konkursu Wiedzy
o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza”. Wyróżnionym uczniom nagrody
wręczył pan profesor Piotr Jaroszyński.
Wyniki konkursu:
1. Dorota Horodecka – 3e
2. Urszula Zięzio – 2e
3. Dominik Wollek – 2f

Na zakończenie spotkania zebrani wysłuchali znanych z ekranizacji Trylogii
piosenek w wykonaniu uczestników Warsztatów Teatralno – Muzycznych.
Uczniowie biorący udział w programie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Opiekunowie, którzy przygotowywali program:


sonda – Joanna Hołowaty, Halina Jarosz – Łaba,



prezentacja multimedialna – Danuta Pieniążek,



scenki teatralne – Maria Pieczek – Olearka, Małgorzata Rut,



oprawa muzyczna – Sabina Cieślak, Jagoda Magoń,



scenografia – Barbara Dzierżak, Małgorzata Siuśta.

Uczniowie zaangażowani w przygotowanie programu:


Sonda:
Daria Kądziołka – 3d
Klaudia Wołtosz – 3e



Konferansjerzy:
Agata Chmura – 2b

Hubert Makowicz – 3c


Scenki:
Maria Ochyra – 3b
Anna Mikuła – 3b
Tomasz Cholewiński – 3b
Jakub Stańczyk – 3b
Kacper Wawro – 3b
Julia Mazur – 2f
Jakub Kotliński – 3f
Mikołaj Romankiewicz – 3f
Jakub Lechowicz – 2c



Oprawa muzyczna:
Żaneta Ulman – 3c – pianino
Zofia Kozak – 2e – wiolonczela
Maria Wojnarowicz – 1e – skrzypce, wokal
Dominik Gierczak – 1d – perkusja
Katarzyna Borcz – 3c – wokal
Oliwia Jarosz – 1e – wokal
Michał Będkowski – 2e – wokal
Hubert Szajner – 1a – wokal
Marcin Zabłocki – 2d – wokal
galeria fotografii

