„Ktoś powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto czytać potrafi”
Cyprian Kamil Norwid

5. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania
Już po raz piąty w naszym kraju trwa projekt Narodowe Czytanie. Tegoroczna lektura
nawiązuje do obchodzonego właśnie Roku Henryka Sienkiewicza, ustanowionego przez Sejm
i Senat, w związku ze 170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci pisarza. Powieść pt. „Quo
vadis” została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu innych propozycji
takich jak: „Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta, „Popioły" Stefana Żeromskiego,
„Wesele" Stanisława Wyspiańskiego oraz „Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. „Quo vadis” to
powieść historyczna, która odniosła światowy sukces i została przetłumaczona na ponad
pięćdziesiąt języków. Henryk Sienkiewicz ukazał w niej pełnię ludzkiej natury, gdzie walczą
ze sobą namiętności takie jak: pożądanie, miłość, nienawiść, pycha, chciwość i okrucieństwo.
Utwór pokazuje zwycięstwo dobra nad złem, które mogło się dokonać dzięki sile ducha
i wiary pierwszych chrześcijan.
Inaugurując Narodowe Czytanie prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przeczytali
w Ogrodzie Saskim wybrane przez siebie fragmenty powieści. Nasze gimnazjum również
włączyło się do kolejnej edycji tego wielkiego projektu narodowego. Pani dyrektor Grażyna
Szafrańska serdecznie powitała uczniów i nauczycieli, którzy zgromadzili się w bibliotece
szkolnej. Następnie odczytała fragment pierwszego rozdziału powieści, zachęcając w ten
sposób młodzież do aktywnego udziału w tegorocznej akcji Narodowego Czytania. Później
wszyscy uczestnicy pochylili się nad wybitnym utworem naszego noblisty. Młodzież miała
także możliwość zgłębienia wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz
genezy jego dzieła. Zaprezentowano kilka różnych wydań powieści, które znajdują się
w bibliotece szkolnej. Ponadto na wystawie mogliśmy podziwiać piękny zbiór fotografii
pochodzący z filmowych adaptacji „Quo vadis”.
Warto pamiętać, że Narodowe Czytanie to projekt, który ma łączyć Polaków wokół
największych dzieł naszej literatury. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie
poczucia wspólnej tożsamości. Zachęcamy do kontaktu z literaturą piękną, ponieważ uczy
myślenia, pobudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, rozwija umiejętność rozpoznawania
własnych emocji. Ponadto czytanie to doskonała forma relaksu czy spędzania wolnego czasu.
/E.K./

