Ku czci Conrada
Obchody Roku Conradowskiego
w Zespole Szkół w Chodlu
Dnia 16 listopada 2017 r. z inicjatywy członków Koła E. i R. ZNP w Chodlu i przy
udziale społeczności tutejszego Zespołu Szkół odbyło się literacko-integracyjne spotkanie
z okazji przypadającej 3 listopada 2017 r. 160 rocznicy urodzin Teodora Józefa Konrada
Nałęcz Korzeniowskiego – jednego z najciekawszych prozaików świata przełomu wieków;
Polaka, najsłynniejszego pisarza marynistę a także moralistę - pseudonim literacki Joseph
Conrad (1857-1924).
Spotkanie poświęcone Conradowi otworzył dyrektor Zespołu Szkół p. Janusz
Kobiałka, który witając członków Koła i obecnych uczniów Zespołu Szkół, podkreślił
znaczenie i ważność spotkań integracyjnych z byłymi nauczycielami i ich zaangażowanie
w różnych formach działań kulturowych realizowanych w Zespole Szkół.
Przewodnicząca Koła i organizatorka spotkania, p. Irena Piątek, w słowie wstępnym
przypomniała, iż celem, jaki przyświeca tej okoliczności, jest uhonorowanie Conrada jako
człowieka i artystę słowa oraz popularyzowanie jego dzieł w naszych środowiskach młodszej
i starszej generacji. Zaś tradycja wzajemnych działań społeczności szkolnej i emerytów jest
jedną z płaszczyzn promocji Zespołu Szkół.
W scenerii przygotowanej wystawy dzieł Josepha Conrada i planszy z materiałami
dotyczącymi pisarza, przewodnicząca Irena Piątek wprowadziła w klimat tego spotkania,
przytaczając fragmenty z Lorda Jima: „Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem i tak aż
do końca …” (skrót cytatu).
Jako pierwszy w realizacji spotkania wystąpił były dyrektor Zespołu Szkół p. Edward
Michalczyk, który zaprezentował utwór własnego autorstwa pt. Józef Teodor Konrad
Korzeniowski:
„Wielkie dzieła stworzył, tomy opowiadań, nowel i powieści.
(…) Porusza problemy moralno-etyczne,
Pyta o granice odpowiedzialności
Czy dla zasad trzeba poświecić swe życie?” (cytat fragmentu)
Przewodnicząca Irena Piątek poszerzyła informacje o Conradzie, podkreślając
niezwykłość i nietuzinkowość jego biografii, jak również fenomen artystycznej osobowości
oraz uniwersalizm dzieł (skrót wypowiedzi).
Po tych słowach wprowadziła do Lorda Jima: To powieść wyjątkowa,
psychologiczna, wieloznaczna, pokazująca głęboką analizę pewnego niechlubnego czynu –
bohatera Jima, oficera uciekającego z tonącego statku … Należy dziś do klasyki literatury
XX w. To książka nadal żywa, atrakcyjna, aktualna … (skrót wypowiedzi).

Kulminacyjnym punktem spotkania było przeczytanie fragmentów rozdziału
pierwszego powieści Lord Jim. W tej uczcie czytelniczej wystąpiło piętnastu lektorów. Jako
pierwszy dyr. Zespołu Szkół p. Janusz Kobiałka, czteroosobowa delegacja uczniów tutejszego
Technikum Budowlanego i jedenastoosobowa grupa członków Koła E. i R. ZNP w Chodlu.
Estetyczne czytanie prozy Josepha Conrada wprawiło zebranych w ciekawość i nastrój tej
niezwykłej marynarskiej opowieści i zarazem było to wspólne duchowe przeżycie.
Czytajmy Conrada i jego utwory, nie tylko w Roku Conradowskim! – tymi słowami
puentowała spotkanie przewodnicząca Irena Piątek, dodając, iż można go ocenić jako ciekawe
i udane - godnie upamiętniające rocznicę urodzin autora Jądra ciemności.
Kończąc dyr. Janusz Kobiałka i przewodnicząca Irena Piątek podziękowali wszystkim
zgromadzonym za aktywność, piękną obecność oraz wspólną pokoleniową integrację na
niwie literackiej tu w Zespole Szkół w Chodlu.
Irena Piątek

