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width:=[200]} Odpowiadając na przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej, XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi przystąpiło do tegorocznego Narodowego Czytania
&bdquo;Trylogii&rdquo; Sienkiewicza. 5 września 2014 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego
Czytania, w którym wzięli udział uczniowie &ndash; przedstawiciele każdej z klas (klasy I.
reprezentowali: Jarosław Mierzyński oraz Weronika Antoszewska, klasy II. &ndash; Weronika Gibała,
klasy III.: Anna Piotrowska i Natalia Klepacz), nauczyciele &ndash; reprezentowani przez Panią Anetę
Unisławską, pedagoga szkolnego &ndash; Panią Zofię Warzyńską, kierownika administracyjnego naszego
liceum &ndash; Panią Marię Marciniak oraz Panią Małgorzatę Sylwestrzak z obsługi szkoły.
Udało się nam przeczytać wspólnie około dwudziestu stron &bdquo;Potopu&rdquo; H. Sienkiewicza.
Kunszt czytających oceniało jury - w skład którego zaproszono Panią Dyrektor Barbarę Makowską,
polonistkę Panią Ewę Kowalską oraz uczennicę Igę Chwiałkowską z kl. III G - oraz przysłuchujący się
czytającym uczniowie naszej szkoły. Uroczyste spotkanie z literaturą poprowadziła bardzo sprawnie
Aleksandra Tietz z kl. III G. Nasz nowy pierwszoklasista Jacek Łozowski odczytał przesłanie Pana
Prezydenta. O oprawę muzyczną &ndash; muzykę z ekranizacji filmowych &bdquo;Trylogii&rdquo;
zadbali: Mateusz Gabara, Kamil Krystecki i Bartek Wiktorowicz, którym pomagał Pan Profesor Jacek
Malinowski. Losowania kolejności czytających pilnowała Weronika Mazur. Czytać na głos Sienkiewicza
nie jest łatwo, nawet nawykłym do tego aktorom, do tego dodać trzeba jeszcze tremę, która wszystkim
daje się we znaki. Emocji było więc wiele. Pierwsze miejsce zajęła jednogłośnie Pani pedagog &ndash;
Zofia Warzyńska, która niezwykle sugestywnie przedstawiła słynny fragment rozmowy Zagłoby z
Rochem Kowalskim o koligacjach rodzinnych. Pani Zosia to nieodkryty talent! W nagrodę otrzymała
proszek do prania &bdquo;Pollena 2000&rdquo; znany z dawnej reklamy &bdquo;Ojciec, prać?
Prać.&rdquo; w stylizowanym opakowaniu. Pani Dyrektor, doceniając wysiłek wszystkich uczestników
Konkursu, wręczyła każdemu wzmacniającą czekoladę. A to jeszcze nie koniec. Wszyscy uczniowie
otrzymali ulotki z cytatami z &bdquo;Trylogii&rdquo; i okolicznościową pieczęcią, którą otrzymaliśmy z
Kancelarii Pana Prezydenta &ndash; ulotki te rozdawali przechodniom na przystankach w okolicy naszej
szkoły i mieszkańcom swoich osiedli, zachęcając do czytania Sienkiewicza w sobotę 6 września.
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