
Narodowe Czytanie Nowele polskie  

W związku z coroczną akcją, odbywającą się pod patronatem pary prezydenckiej,  

w której cała Polska (i nie tylko) wspólnie czyta dzieła naszych autorów, Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna w Słupcy ochoczo włączyła się w działania promujące czytanie. W tym roku 

czytano zaproponowane utwory: Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, 

Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka 

Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Na zaproszenie Pani Anny Karpińskiej z Miejskiej  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, udział we wspólnym czytaniu wzięła Pani Anna 

Tomal. 7 września 2019 roku od godziny 10.00 w Miejskim  Domu Kultury Domu nowele 

należące do kanonu naszej literatury zaproponowane przez prezydencką parę czytali 

zaproszeni goście: władze miasta, powiatu, dyrekcja miejscowych zakładów pracy  

i pracownicy biblioteki. Szkoda, że pogoda pokrzyżowała plany, ponieważ impreza miała 

odbyć się przy miejskiej fontannie. Czytelnicy, którzy  przynieśli egzemplarze nowel, mogli 

otrzymać pamiątkową, okolicznościową pieczęć pod tytułem Nowele polskie. Wszyscy 

świetnie spędzili czas już po raz ósmy uczestnicząc w akcji Narodowe Czytanie. 

   

Pieczątka oraz przypinka upamiętniająca akcję Narodowe Czytanie 

Następnie, pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy zorganizowali 

wspólne czytanie noweli Katarynka dla uczniów klasy Ve ze Szkoły Podstawowej nr 3  

w Słupcy, którzy przybyli z nauczycielkami Mirosławą Krygiel oraz Ewą Kistelą. Dnia 11 

września 2019 roku biblioteka zamieniła się w miejsce, w którym można doświadczyć radości 

jaką daje wspólne czytanie. Na wstępie pani Anna Tomal przywitała uczniów, przedstawiła 

cel i przebieg spotkania oraz odczytała list Prezydenta Andrzeja Dudy. Uczniowie zapoznani 

zostali z ideą Narodowego Czytania oraz utworami zaproponowanymi w tym roku przez parę 

prezydencką. Następnie przeszliśmy do czytania fragmentów dzieła. Czytanie zainaugurowała 

nauczycielka języka polskiego Mirosława Krygiel, kolejny fragment noweli odczytała 

pracownica Biblioteki Pedagogicznej Bogumiła Wawrzyniak, tuż po niej czytali uczniowie 



oraz Anna Tomal. Kolejnym punktem spotkania było obejrzenie wystawy książek, którą 

stanowiły piękne wydania nowel zaproponowanych w ramach akcji Narodowe Czytanie. 

Uczniowie mieli także okazję obejrzeć fragmenty filmu nawiązującego do czytanego dzieła.  

   

Wspólne czytanie i oglądanie fragmentów filmu 

Niewątpliwą atrakcją dla uczniów, okazała się przechadzka po magazynie, gdzie mieli 

okazję zobaczyć nasz księgozbiór. Wszyscy doskonale spędzili czas, uczniom spodobało się 

wspólne czytanie i obiecali nas jeszcze odwiedzić. 
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