Z wizytą u Henryka Sienkiewicza
Rok 2016 Uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej został
ustanowiony rokiem Henryka
Sienkiewicza – wielkiego pisarza,
nowelisty, dziennikarza i
publicysty. W tym roku przypada
170 rocznica urodzin i 100
rocznica śmierci pisarza. Chcąc
upamiętnić jego życie i twórczość
uczniowie ZSP w Bystrzycy Starej
przygotowali uroczystą akademię
pod hasłem Żyłem, pisałem,
krzepiąc serca nadzieją wolności.
W przygotowanie zaangażowali się uczniowie klasy IIA oraz grupa projektowa z klasy IIIA
gimnazjum. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz
gimnazjaliści klas drugich. Akcja przedstawienia rozgrywała się w Woli Okrzejskiej – miejscu
urodzenia pisarza. Jeden z uczniów wcielił się w rolę kustosza i opowiadał o jego życiu oraz
największych dziełach literackich. Henryk Sienkiewicz lubił podróżować. Po powrocie z Afryki
napisał powieść W pustyni i w puszczy, która przysporzyła autorowi najwierniejszych
czytelników – dzieci. Razem oglądaliśmy fragmenty filmu zrealizowanego na podstawie tej
powieści. Największą popularność obok Trylogii zyskała powieść Quo vadis opowiadająca
historię pierwszych chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa za czasów okrutnego
cesarza Rzymu-Nerona. Dzięki tej powieści H. Sienkiewicz stał się pisarzem znanym na całym
świecie. Usłyszeliśmy również fragmenty jednego z ostatnich dzieł pisarza Krzyżacy i
obejrzeliśmy fragmenty bitwy pod Grunwaldem.
Oddając hołd Wielkiemu Polakowi zorganizowaliśmy szereg działań: wycieczki do
Woli Okrzejskiej i Oblęgorka, narodowe czytanie powieści Quo Vadis, wykonaliśmy
prezentację multimedialną, plakaty promujące jego twórczość, zapoznaliśmy się także z
wystawą poświeconą pisarzowi.
Henryk Sienkiewicz był pierwszym Polakiem uhonorowanym literacką Nagrodą Nobla,
otrzymał ją w 1905 roku. Podczas uroczystości wręczania nagród autor nie zapomniał o
Ojczyźnie. Jego okolicznościowe przemówienie przypominało światu, że Polska istnieć nie
przestała...Głoszono ją umarłą, a oto jeden tysiącznych dowodów, że ona żyje!… Jego
powieści pisane ku pokrzepieniu serc podtrzymywały na duchu kolejne pokolenia Polaków w
czasie narodowych niedoli.
Młodzież bardzo aktywnie włączyła się w obchody roku H. Sienkiewicza, poszerzyła
wiedzę o jego życiu, zainteresowaniach, podróżach oraz dziełach literackich.

Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych
pokoleń Polaków, jak bowiem pisał Stanisław Cat-Mackiewicz: „My wszyscy z niego”.
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