Z „Przedwiośniem" za pan brat w chodelskim Technikum
Dnia 14 września 2018r. w tutejszym Technikum odbyło się niecodzienne spotkanie
w ramach tegorocznej edycji „Narodowe czytanie dzieł literatury polskiej" - książka „Przedwiośnie"
/1924/, autorstwa wielkiego pisarza S. Żeromskiego /1864-1925/.
Spotkanie otworzyła p. Agnieszka Maj - dyrektor szkoły, która serdecznie powitała
wszystkich zebranych: gości w osobach p. dyr. Biblioteki Powiatowej w Opolu Lubelskim Elżbietę
Żyszkiewicz, emerytowaną polonistykę ZS - p. Irenę Piątek, uczniów i nauczycieli szkoły oraz
nauczycieli-organizatorów p. Katarzynę Surmę, p. Iwonę Cyrkler-Kuśnierską i p. Agnieszkę Olender.
P. Dyrektor także przypomniała o celu, jaki przyświecał tej ważnej czytelniczej inicjatywie
realizowanej w szkole.
W istotę projektu „Narodowe czytanie dzieł literatury polskiej" wprowadziła p. Irena Piątek,
która nawiązała do 2 września 2018r., kiedy Para Prezydencka rozpoczęła czytanie „Przedwiośnia"
i ten fakt jako ogólnopolska akcja promująca czytanie jest realizowany w różnorodnych
środowiskach. W szkołach ma to szczególnie ważne znaczenie edukacyjne, kształcące i wychowawcze.
To działanie godne pochwały. Aktywne włączenie się szkoły, nauczycieli i uczniów Technikum jest
świetną formą pogłębienia znajomości niezwykłych książek, pereł literatury polskiej.
Następnie, prowadząca zaprezentowała najważniejsze wydarzenia z życia autora
„Przedwiośnia" i cechy jego pisarstwa. To wielki pisarz, społecznik, patriota, sumienie narodu.
W twórczości podejmował trudne i niepopularne tematy. „Przedwiośnie" - książka - bohater tej edycji
„Narodowe czytanie", to powieść społeczna, polityczna z pytaniem jaka Polska po odzyskaniu
niepodległości, powieść edukacyjna, biograficzna (losy Cezarego Baryłki - głównego bohatera),
powieść uniwersalna, aktualna, frapująca lektura.
W klimacie zaciekawienia, skupienia i uwagi tego niecodziennego spotkania odbyło się
estetyczne, piękne czytanie wybranych fragmentów „Przedwiośnia", które odczytali: Goście,
p. Dyrektor, nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel-polonista i delegacja uczennic Technikum.
Na zakończenie tej interesującej lekcji literatury p. Katarzyna Surma, polonistka szkoły,
podkreśliła ważność i atrakcyjność książki „Przedwiośnie" jako lektury szkolnej i nie tylko.
Z kolei, p. Dyrektor złożyła podziękowanie wszystkim obecnym na tym spotkaniu za wspólną
i szczególną aktywność polonistyczną u progu nowego roku szkolnego.

