Minął V Gimnazjalny Tydzień Kultury . W tym roku przyświecało mu hasło: „Biblia kodem
kulturowym Europy”. Próbowaliśmy uzmysłowić sobie, że bez znajomości Księgi nad Księgami
/czytanej gremialnie w Granatowym Gimnazjum już 2 razy!/, nie da się zrozumieć wielu tekstów
kultury. Malarze, kompozytorzy, poeci, pisarze, reżyserzy często w swoich dziełach odwołują się do
Biblii, tak je kodują, że tylko dzięki wiedzy o postaciach biblijnych, wydarzeniach, możemy je w pełni
zrozumieć, zachwycić się nimi. A że wiedza jest ulotna, szczególnie wtedy, gdy nieużywana,
postanowiliśmy przypomnieć wszystkim najistotniejsze frazeologizmy pochodzące z Biblii, symbole
biblijne, bohaterów przypowieści i…
Korytarze szkolne na 7 dni ozdobione zostały plakatami wykonanymi przez gimnazjalistów w
ramach projektu: „W Polsce bije serce świata, a czy Twoje serce bije dla Ełku?”, na auli szkolnej
umieszczono makiety miejsc biblijnych, atrapy postaci biblijnych, a na drzwiach sal lekcyjnych
zawieszono etykiety nawiązujące do frazeologizmów biblijnych, miejsc z Biblii.
W poniedziałkowy poranek tak przystrojona szkoła stała się doskonałą scenografią dla
uczniów klasy 2b- współorganizatorów rywalizacji klas w multimedialną grę w statki „Wędrówka do
Ziemi Obiecanej”. We wtorek, śledząc projekcję filmu „Quo vadis”, szukaliśmy wśród makiet postaci
biblijnych Judasza i nawiązań do niego w filmie Kawalerowicza. Środę uczniowie poświęcili na
miniatury filmowe i sceniczne nawiązujące do Biblii. Koło teatralne przeniosło na szkolną scenę
miniatury z cyklu „Teatrzyk Zielona Gęś” K.I. Gałczyńskiego zainspirowane Biblią. Znalazły się wśród
nich: „Osiem dni stworzenia”, Gdyby Adam był Polakiem”, „Żarłoczna Ewa”, „Nieudany potop z
powodu zimy”, „Żona Lota”, „Koniec świata”. Gimnazjalni reżyserzy filmowi zaprezentowali
natomiast 3 miniatury filmowe, które powstały na podstawie „Pamiętników Adama i Ewy” M.
Twaina. Po projekcji omówiono prezentacje uczniowskie: „Motywy biblijne w literaturze
współczesnej”, „Motywy biblijne w muzyce”, „Motywy biblijne w malarstwie”. We czwartek aula
szkolna zamieniła się za sprawą chłopców z kl. IIIc w studio nagraniowe programu „Jeden z
dziesięciu”. 10 gimnazjalistów wnikliwie słuchała pytań, udzielała odpowiedzi, tylko 7w drugiej turze
wskazywała osoby do odpowiedzi lub decydowała się wziąć pytanie na siebie. Do trzeciej tury
przeszła piątka! Rywalizację przerwano, by wysłuchać prezentacji przedstawicieli uczniów klas III.
Próbowali oni wyjaśnić zebranym, że w biblijnej Ks. Ezechiela ukryty został wzór Einsteina E = mc2 .
Piątkowy poranek rozpoczęliśmy korowodem postaci biblijnych. 36 gimnazjalistów przebrało się za
najciekawsze ich zdaniem postacie ze Starego i Nowego Testamentu. Był wśród nich m.in.: 2 Ewy, 3
Mojżeszów, 2 Hiobów, 2 Dawidów, Salomon w otoczeniu 2 matek, którym pomógł ustalić, do kogo
tak naprawdę należy dziecko…Pięknie opowiadali o nich konferansjerzy: Ola Karwacka i Damian
Kurowski. Na zakończenie podziękowaliśmy wszystkim wspierającym realizację przedsięwzięć
wpisanych w projekt „W Polsce bije serce świata, a czy Twoje serce bije dla Ełku?, których
zwieńczeniem w tym roku szkolnym była organizacja szkolnej wycieczki do Włoch. Potem zaś
obejrzeliśmy prezentacją multimedialną z wyjazdu pod hasłem „Ku źródłom cywilizacji europejskiej”.
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