
W ramach wspó pracy mi dzy Instytutem Filologii Polskiej UMCS w Lublinie

a Liceum Ogólnokszta cym im. ONZ w Bi goraju dnia 24 marca 2010r. w czytelni naszej

szko y odby y si  wyk ady prowadzone przez profesora Dariusza Chemperka, wyk adowc

Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej oraz wspó autora podr cznika do j zyka polskiego

„Zrozumie  tekst - zrozumie  cz owieka”, z którego korzystaj  uczniowie klas pierwszych

i drugich  liceum. W spotkaniu uczestniczy a m odzie  z klas trzecich liceum

o zainteresowaniach humanistycznych, oraz uczniowie zdaj cy egzamin maturalny

z j. polskiego (w tym roku czy w przysz ym) na poziomie rozszerzonym.

Tematem pierwszego wyk adu by a geneza powstania oraz tre  najs ynniejszej

ksi ki Ryszarda Kapu ci skiego pt. „Cesarz” . Reporta  zawiera mi dzy innymi bardzo

ciekawe wypowiedzi dworzan cesarza Haile Selassie’a I za czasów monarchii konstytucyjnej

oraz w momencie rewolucji. Profesor w interesuj cy sposób porówna  mieszka ców Etiopii

do ludzi wspó czesnego wiata. Autor poprzez histori  dworu cesarza wydoby  uniwersalne

tre ci, poniewa  ukaza , e podobne dzia ania rz dz cego maj  miejsce w ka dym kraju,

w którym obowi zuj  podobne zasady ustrojowe. Paradoksalnie zachowania cesarza nie s

obce wielu ludziom, którzy sprawuj  w adz  nad innymi: wspó cze nie spotykamy si

z donosicielstwem, uk adami, sk óceniem grup, nieufno ci  i zazdro ci  pracowników, nawet

w najmniejszych firmach czy urz dach. Czy by ka dy mia  „co  z cesarza” w sobie?

Powszechnie wiadomo, e ksi ka R. Kapu ci skiego jest parabol  naszych czasów i na

pewno b dzie aktualna w przysz ci.

     Profesor Dariusz Chemperek zach ca  wszystkich do przeczytania ksi ki, a najbardziej

zainteresowanych literatur  do studiowania na UMCS.

Drugi wyk ad dotyczy  twórczo ci Jana Kochanowskiego, szczególnie „Psa terza

Dawidów”. Pocz tkowo wyk adowca przybli  obecnym yciorys poety. Wspomina

równie , i  Kochanowski odwiedzi  Bi goraj, gdzie stworzy  przynajmniej jeden utwór.

Kolejne cz ci spotkania dotyczy y analizy trzech psalmów, których wersj piewan

w wykonaniu chóru do muzyki Miko aja Gomó ki m odzie  wys ucha a na wst pie kolejnych

analiz. Zainteresowanie budzi a interpretacja psalmu cz sto piewanego w czasie liturgii

w ko ciele „Kto si  w opiek  odda Panu swemu…” Wi kszo  s uchaczy nie kojarzy a

popularnej pie ni ko cielnej z psalmem t umaczonym przez Kochanowskiego. Wyk adowca

cz  wyst pienia po wi ci  pracy t umacza, który z jednej strony chce by  wierny

orygina owi, z drugiej jednak tworzy w asne dzie o o nowoczesnej formie wierszowej i nie

ma poprzedników, na których mo na by si  wzorowa . Dzi ki J. Kochanowskiemu mo emy

czyta  i piewa  psalmy, które s  zrozumia e dla wspó czesnego odbiorcy, mimo e min o

tyle czasu od ich przek adu.



     W zaj ciach uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych: dziennikarskiej i humanistycznej

oraz uczniowie klas trzecich przygotowuj cy si  do matury.

     Tego typu warsztaty s  bardzo potrzebne. Pomagaj  uczniom nauczy  si  poprawnej

analizy i interpretacji trudnych utworów. Zdobyta na zaj ciach wiedza, na pewno przyda si

w przysz ci.
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