GMINA LIW

AKCJA „NARODOWE CZYTANIE” – WSPÓLNA
LEKTURA „WESELA” STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

W sobotę, 2 września 2017r., po raz szósty odbyła się ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”. Nasza szkoła
bierze udział w „Narodowym Czytaniu” od trzeciej edycji, a więc w tym roku spotkaliśmy się po raz czwarty. Wspólnie
czytaliśmy już fragmenty „Trylogii” i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalki” Bolesława Prusa.
Lekturą tegorocznej akcji był dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” – zwycięzca internetowego głosowania.
Autor „Wesela”, Stanisław Wyspiański, to nie tylko dramatopisarz, to również poeta, malarz i inscenizator –
przedstawiciel Młodej Polski, jeden z najgenialniejszych polskich artystów. Jego najsłynniejszy utwór to właśnie
„Wesele. Dramat w trzech aktach”.
Geneza tego dramatu sięga prawdziwego wesela w podkrakowskich Bronowicach po ślubie poety Lucjana Rydla z
chłopką Jadwigą Mikołajczykówną, młodszą siostrą żony Włodzimierza Tetmajera. Zabawa w dworku Tetmajerów, w
nocy 20 listopada 1900r., zainspirowała Wyspiańskiego do napisania „Wesela”. W domu Tetmajerów bawili się chłopi i
krakowska inteligencja. Rozśpiewana, roztańczona chata stała się w oczach dramatopisarza – uczestnika wesela –
symbolem Polski. W czasie zabawy mają miejsce rozmowy chłopów i inteligentów oraz podjęta zostaje próba
zorganizowania powstania narodowego. Wyspiański porusza doniosłe problemy narodowe i społeczne dotyczące
Polski końca XIX w. Obnaża prawdę o polskim społeczeństwie, co uczyniło z jego dzieła dramat narodowy.
Jak się przekonali uczestnicy akcji, język „Wesela” jest barwny, żywy, wzbogaca obraz bronowickiej wsi. To wszystko
stało się dzięki dialektyzacji – stylizacji polegającej na wprowadzeniu do języka elementów gwary małopolskiej.
W tegorocznej akcji uczestniczyło około 40 osób – dzieci i dorosłych. Po raz drugi już był z nami pan Bogusław
Szymański – wójt Gminy Liw. Gościliśmy też pana Lecha Stoczkowskiego – radnego gminy, i panią Janinę Jankowską.
Oboje państwo są emerytowanymi nauczycielami naszej szkoły i uczestnikami akcji od pierwszej jej edycji. We
wszystkich szkolnych edycjach akcji brały też udział pani Iza Chrul – dyrektor starowiejskiej biblioteki oraz
przewodnicząca szkolnej Rady Rodziców, a także nauczycielki naszej szkoły z panią dyrektor Grażyną Dąbrowską na
czele: pani Olga Królak – Daniłko, pani Ewa Gzowska i pani Urszula Steć. W tym roku dołączyli do nas pani Marzena
Komosa i ksiądz Adam Banaszek. Miło nam było gościć panią Barbarę Góral – prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju
i Promocji Wsi Borzychy, rodziców i babcie uczniów. Swoją obecnością zaszczyciły nas nauczycielki innych placówek
oświatowych: pani Elżbieta Żołędowska – dyrektor przedszkola w Ruchnie, pani Agnieszka Szwed – dyrektor szkoły w
Korytnicy, oraz pani Danuta Chylińska – nauczycielka szkoły podstawowej w Węgrowie. Panie pojawiły się z
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„chochołem” – wspaniałym krzewem, który będzie niewątpliwą ozdobą naszego szkolnego podwórza, i podarowały
nam wielką torbę cukierków. Dużą, bardzo ważną, grupę uczestników „Narodowego Czytania 2017” stanowili
uczniowie naszej szkoły oraz absolwenci. Od pierwszej edycji akcję i towarzyszące jej działania przygotowuje
nauczycielka języka polskiego – pani Agata Modzelewska.
Lektura „Wesela”, wbrew wcześniejszym obawom, nie sprawiła czytającym najmniejszych problemów. Wszystkich
lektorów słuchało się z prawdziwą przyjemnością. Dzięki wspólnemu czytaniu dzieci i dorośli mogli przypomnieć sobie
„niepowtarzalny nastrój Wesela, wyjątkowych bohaterów dramatu, jego refleksyjność, ale też ironię i cięty język”*,
mogli docenić „piękną polszczyznę, dialog z tradycją, a także przenikliwe diagnozy dotyczące losów
Rzeczypospolitej”*, mogli „odnaleźć radość w czytaniu”* i w przebywaniu razem.
A tak wyglądał program całej akcji w naszej szkole:
1. Powitanie – wprowadzenie do lektury dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”.
2. Lektura fragmentów dramatu przez uczestników akcji.
3. Stemplowanie okolicznościową pieczęcią pamiątkowych zakładek do książek i przyniesionych egzemplarzy
dramatu S. Wyspiańskiego.
4. Warsztaty plastyczne: wykonywanie krakusek i wianków – elementów stroju krakowskiego – oraz puzzli ( strój
krakowski ).
5. Zdjęcia w krakuskach i wiankach, z „parą krakowską” oraz w „krakowskich strojach” ( z wykorzystaniem plansz z
otworami wyciętymi na twarz ), a także na tle dekoracji ( izba w domu, gdzie odbywa się akcja „Wesela”).
6. Rozmowy przy kawie i herbacie.
Wielu uczestników tegorocznej akcji wyraziło chęć spotkania w przyszłym roku. Już dzisiaj zapraszamy.

*List Prezydenta RP z okazji akcji „Narodowe Czytanie”
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