
Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego 

w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II 

 

Mój miły! mój miły! 

  Złoty wielki pan. 

Mojemu miłemu 

  Niosę malin dzban, 

Bo on woli, mój kochanek, 

Taki pełny malin dzbanek, 

  Niż zbożowy łan. Oh! 

 (J. Słowacki „Balladyna”) 

16 września 2020r  w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II odbyło się 

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Wydarzenie to co roku organizowane 

jest w ramach działań RSIE. Przygotowaniem akcji zajęli się humaniści  z klasy 2 lap , a 

udział wzięli uczniowie z klas 1la, 3la  II Liceum Ogólnokształcącego .  

 Klasa 2lap przygotowała fragmenty lektury w formie przedstawienia teatralnego. Uczniowie 

wybrali między innymi sceny otwierające dramat: spotkanie  Grabca z Goplaną, przybycie 

Kirkora do domu wdowy  i fr., w którym siostry rywalizują zrywając maliny. Z dalszej części 

dzieła przygotowano fragmenty: przybycie Balladyny do Pustelnika z prośbą o zlikwidowanie 

plamy na czole oraz pożegnanie Goplany z Grabcem. Wszyscy uczniowie mogli wziąć udział 

w quizie on line dotyczącym znajomości lektury. Akcję Narodowe Czytanie przygotowała 

wraz z klasą 2 II LO polonistka Jolanta Bilska. Pani Dyrektor Grażyna podziękowała uczniom 

za włączenie się do akcji, która stała się w szkole imprezą cykliczną. 

Narodowe Czytanie  spotkało się z dużym odzewem  wśród uczniów. Wielu osobom z klasy 

1la i 3la  podobały się konkretne sceny lub odegrane postacie. Oto niektóre opinie widzów: 

„Podobało i się Narodowe Czytanie w formie inscenizacji. Największe wrażenie zrobił na 

mnie epizod - morderstwo Aliny” tak oceniła to Iza. Bardzo podobała mi się ta akcja 

starszych kolegów i koleżanek. Uważam, że dzięki niej można lepiej zrozumieć treść książki” 

w ten sposób skomentowała to Zuzia.  „Może niektórzy za szybko czytali? Najlepsza scena to 

ta kiedy Balladyna wbija nóż siostrze Alinie. Dobrze, że niektórzy wczuli się w rolę” 

natomiast tak wyraziła zdanie Julia. „Narodowe Czytanie jest akcją, która łączy ludzi i 

zachęca do wspólnego czytania” „Akcja jest potrzebna, ponieważ dzięki niej możemy 

przypomnieć sobie lekturę. Wszystkie sceny były odegrane i odczytane bardzo dobrze. Taką 

akcję powinno zobaczyć więcej osób” to opinia Kasi. Organizatorzy akcji Narodowe Czytanie 

otrzymali  z Kancelarii Prezydenta RP list z podziękowaniami za udział  i egzemplarz  

okolicznościowego wydania „Balladyny”. 

 opr. Izabela Biernacka, Barbara Pieńko  kl.1la II LO ZSP im. Jana Pawła II  


