
Polonista w świecie kultury 

 

10 grudnia 2012r. my, uczniowie klas II H i II D, wzięliśmy udział w zajęciach 

zorganizowanych przez Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie w ramach spotkań 

Szkół Partnerskich IFP UMCS. W tym roku motywem przewodnim był Polonista w świecie 

kultury.   

Opiekunami uczestników były pani Agnieszka Jamroz, pani  Elżbieta Ciryt oraz pani 

Elżbieta Momot (mama jednej z uczennic), natomiast po uniwersytecie oprowadzał nas 

profesor Dariusz Chemperek, autor podręcznika „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka”. 

Trzeba podkreślić, że profesor Chemperek  dołożył wszelkich starań, by umilić naszą 

wycieczkę. 

Zaraz po przyjeździe do Lublina udaliśmy się do auli Wydziału Humanistycznego 

UMCS. Pierwszym punktem programu był wykład pt. „Awangarda – pomiędzy rewolucja  

a utopią”  wygłoszony przez dr Aleksandra Wójtowicza. Po niezwykle interesującym 

przedstawieniu tego zjawiska w literaturze i kulturze  głos zabrali goście specjalni –  

- animatorzy z Warsztatów Kultury – Rafał „Koza” Koziński i Grzegorz Kondrasiuk, 

zachęcając do aktywnego wkładu w otaczającą nas rzeczywistość. 

Następnie udaliśmy się do ACK „Chatka Żaka”, gdzie mieliśmy szansę wziąć udział 

w warsztatach organizowanych przez lubelską grupę teatralną „No potatoes” i poczuć się 

niczym prawdziwi aktorzy, współtworząc spektakl. Z pewnością były to atrakcyjne zajęcia, 

które rozwijały nie tylko świadomość słowa, ale również pozwalały na przełamanie własnej 

nieśmiałości. Zabawne sytuacje na scenie sprawiły, że wyjazd okazał się zarówno 

pouczający, jak i pełen humoru. 

Kolejnym punktem programu były warsztaty poświęcone animacji kultury. 

Członkowie Fundacji Teatrikon, zajmującej się aktywizacją kulturalną młodzieży (głównie 

licealnej i studenckiej) opowiadali nam o projektach, festiwalach, wydarzeniach kulturalnych, 

których główną siłą napędową są właśnie młodzi ludzie o różnorodnych zainteresowaniach 

 i pasjach.  

Wykłady i zajęcia warsztatowe zorganizowane przez UMCS w Lublinie były 

niezwykle interesującym i kształcącym sposobem spędzenia czasu, dzięki którym mogliśmy 

inaczej spojrzeć na kulturę, to nie tylko  okazjonalne wyjazdy do teatru czy muzeum, ale 

także  rzeczywistość wokół nas, którą możemy sami tworzyć i zmieniać.  
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