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Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego
w Brzeźnicy Bychawskiej

szanowni państwo!

Pragnę gorąco podziękować za Państwa udziń w piątej edycji Narodowego Czytańa,
w ramach której 3 września 2016 roku w ponad 2200 miejscach w Polsce i za grańcą
wspólnie czytaliśmy ,,Quo vadis" Henryka SieŃiewicza. Tego dnia połączył nas geniusz
wielkiego pisarza, a jego wybitne dzieŁo zachwyciło wspaniałymi bohaterami, plastycznością
opisu oraz uniwersalnym, mądrym przesłaniem.

Tak liczny udziń w tej akcji świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu Polaków klasyką
rodzimej literatury, w której zawarty jest przekaz wartości scalających nasz Naród. Cieszę
się, że tegorocziląodsłonę Narodowego Czytaniauświetniło wiele inicjatyw towarzyszących;
wystaw, inscenizacji, dyskusji i koŃursów. Ta różnorodnośó dowiodła, że ugruntowany
w tradycji kanon polskiej literatury jest bardzo aktualny i wszystkim nam bliski. Potrafimy
bawić się lekttrrą, zadawać jej współczesne pytania, czerpaó przyjemnośó z nowych
pomysłów na kontakt z klasyką. To ogromna wartość Narodowego Czytania.

Jestem przekonany, że w tę wrześniową sobotę nie tylko przeczylaliśmy ,,Quo vadi§o', alę tęż
udało nam się na nowo ztozumiećiprzeżyć głęboki sens tej wyjątkowej powieści. Odczuwam
satysfakcję, że Ąednoczyła nas piękna idea zwycięstwa dobra nad złem, która tak często
podtrzymywała Polaków na duchu. To właśnie dzięki takim ponownym lękturom i dyskusjom
im towarzaszącp myśl wielkich polskich pisarzy jest wcią żywa, a ich twórczośó nadal
pozostaje aktualna. Cieszę się, że czytańe największych dzieł polskiej literatury daje impuls
do przemyśleń na temat współczesnego kształtu naszej wspólnoty, a takżę perspektyw jej
rozwoju.

Raz jeszcze składam .Państwu podziękowania za wŁączenie się do akcji Narodowę Czylanie.
lDzięlcuję ,za to, że połączyło nas umiłowanie rodzimej literatury i pięknej polszczyzny.
,,za,państwa pośrednictwem ptzesyłarn również wrazy wdzięczności wszystkim, którzy
w Państwa okolicy wspierali akcję i brali w niej udziń. Jako wyraz mojego podziękowania
ptzekaanję na Państwa ręce okolicznościowy egzemplatz ,,Quo vadis". Mam nadzieję,
żebędzie on stanowił dla PaństwamiłĄpamiątkę naszęgo wspólnego czytania.

Iuż tęraz serdecznie Państwa zapraszann do uczestnictwa w przyszłorocznym Narodowym
Czytaniu,,zachęcając jednocześnie do wybrania tytułu naszej kolejnej lektury. Tymczasem nie
zapominajmy o ksiązkach i ich bezcennej roli w kształtowaniu postaw oraz wzorców
zachowań: Czytajmy na co dzień i motywujmy do czatarlianajbliższe otoczenie.
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