
     W dniu 8.01.2010 roku uczniowie klasy II „h” wraz z innymi uczniami naszej szko y pod

opiek  p. dyrektor Barbary Cho yst, p. prof. Jolanty Rycyk, p. prof. Jadwigi Rataj i p. prof.

Doroty Dorosz, uczestniczyli w spotkaniu ze Szko ami Partnerskimi w Instytucie Filologii

Polskiej UMCS w Lublinie.

     O godz. 9.40 zaproszeni go cie zebrali si  pod pomnikiem Marii Curie – Sk odowskiej,

a nast pnie przeszli do budynku Nowej Humanistki, gdzie o godz. 10.00 zostali powitani

przez w adze uczelni      Spotkanie rozpocz o si  wyk adem prof. dr hab. Jerzego

Bartmi skiego na temat: „Kol dy lubelskie na tle s owia skim”. Mogli my pozna  bogactwo

kultury naszego regionu, o którym, jak si  okaza o, bardzo ma o wiedzieli my. Profesor

przedstawi  teksty najstarszych utworów, które gromadzi  przez wiele lat. Wspomnia  równie

o tradycjach wi tecznych minionego wieku, a które niestety nie zachowa y si  do

dzisiejszych czasów. Wys uchali my te  nagra  pochodz cych m.in. z ukowej i Tarnogrodu.

Wyk ad u wietni a muzyczna aran acja przygotowana przez zespo y: „Dzieci z Brod ” oraz

„Orkiestra w. Miko aja”. Arty ci zach cali zebranych do wspólnego piewania kol d, m.in.

„Hej, hej lelija Panna Maryja”. Na zako czenie wyk adu odby  si  konkurs, który polega  na

zaprezentowaniu pie ni obcoj zycznej. Us yszeli my kol dy w j zyku hiszpa skim, w oskim,

bia oruskim, angielskim i ukrai skim. Wyró nieni uczniowie otrzymali p yty z utworami

zaproszonych zespo ów. Wyk ad prof. dr hab. Jerzego Bartmi skiego zako czy  wspólny

wyst p profesorów UMCS-u. Po krótkiej przerwie zostali my podzieleni na grupy

seminaryjne i zaproszeni do sal dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej. Uczniowie naszej

szko y uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez dr Ew  Dunaj, które dotyczy y

filmoznawstwa. Obejrzeli my film pt. „Schody”, który wywar  na nas ogromne wra enie.

Pani doktor odpowiada a na nasze pytania dotycz ce studiów na uniwersytecie i zach ca a do

podj cia nauki na tej uczelni.

     Ostatni  cz ci  spotkania by  wyk ad prof. dr hab. Anny Pajdzi skiej, po wi cony

analizie tekstów polskiej poezji wspó czesnej. Pani profesor wybra a z tomiku wierszy

 Stanis awa Bara czaka utwór pt. „Po udnie” i w  sposób interesuj cy przeprowadzi a jego

analiz .

    Spotkanie Szkó  Partnerskich by o dla nas bardzo ciekawym do wiadczeniem.

Anna Chyl; Angelika T uczek  kl. II h


