
Rok Sienkiewicza- sprawozdanie

Już  od  4  lat  Szkoła  Podstawowa  nr  3  w  Lędzinach   jest  organizatorem  powiatowych  imprez
związanych z obchodami Roku Wielkich Polaków. Ponieważ rok 2016 został ogłoszony Rokiem H.
Sienkiewicza,  zorganizowaliśmy  dla  szkół  podstawowych  naszego  powiatu  konkurs  pod  nazwą
„Henryk Sienkiewicz- pokrzepiciel ludzkich serc”. 

Impreza odbyła się 15 grudnia br. o godzinie 10.00 a naszymi gośćmi byli uczniowie i opiekunowie
ze Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  1  w Bieruniu,  Szkoły  Podstawowej   nr  3
w Bieruniu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach, Szkoły Podstawowej
nr 4 w Lędzinach. W szranki stanęła także drużyna z naszej szkoły. 

Uroczystość poprowadziły uczennice klasy VI A: Jagoda Błotko i Weronika Tabuła. Zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz naszego miasta,  Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Bieruniu i Rady Rodziców naszej szkoły, przywitała pani Dyrektor M. Szeligiewicz. 
Aby przypomnieć sylwetkę naszego noblisty , uczniowie  klas V i VI zaprezentowali się                             
w przedstawieniu poświęconym H. Sienkiewiczowi. Na scenie pokazali się bohaterowie książek             
H. Sienkiewicza, m.in. Staś i Nel, Neron, Winicjusz i Ligia, Zbyszko, Danusia, Kmicic i Wołodyjowski. 
Nie zabrakło tez oczywiście postaci samego pisarza. Po świetnym przedstawieniu rozpoczął się 
konkurs, który poprowadziła pani M. Gepert. Uczestnicy zmagań musieli się wykazać wiedzą 
dotyczącą faktów z życia pisarza oraz znajomością jego utworów. Ocenie podlegała także praca 
plastyczna, którą uczniowie  wykonali w rodzimych  szkołach. Walka była bardzo zacięta, a uczniowie 
wykazali się doskonałą wiedzą dotyczącą postaci i twórczości H. Sienkiewicza. Po zsumowaniu 
wyników jury ogłosiło wynik konkursu. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu,                   
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu,  III miejsce- Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Radę 
Rodziców naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom wręczono także pamiątkowe dyplomy oraz gadżety 
przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu. 

Impreza należała do bardzo udanych. Słodki poczęstunek był dopełnieniem spotkania. Nie zabrakło
także świątecznych  życzeń i drobnych upominków. 

Całą imprezę przygotowali nauczyciele:. K. Kałka. E, Kosteczko, M. Gepert  ,B. Klimek i B. Pyras przy
współudziale B. Garbiec, E. Hrzibek  I K. Czubak. 


