
 

My też wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu  

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Mielcu włączyło się do ogólnopolskiej akcji - Narodowe Czytanie, która 

popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej 

literatury ma moc, aby nas jednoczyć oraz zespalać wokół wspólnych celów  

i wspólnych wartości. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem, jak co roku  

od 2012, objęła Para Prezydencka, która podczas tegorocznej 8. odsłony 

zaproponowała do czytania „Nowele polskie”. Prezydent wraz z Małżonką 

dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii 

Prezydenta. Zdecydowali, że lekturą będzie osiem nowel na ósme Narodowe 

Czytanie: 

1. „Dobra pani” - Eliza Orzeszkowa 

2. „Dym” - Maria Konopnicka 

3. „Katarynka” - Bolesław Prus 

4. „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod 

Klepsydrą) - Bruno Schulz 

5. „Orka” - Władysław Stanisław Reymont 

6. „Rozdzióbią nas kruki, wrony...” - Stefan Żeromski 

7. „Sachem” - Henryk Sienkiewicz 

8. „Sawa” (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski 

- Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość             

w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem   

społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu                         

i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane 

wrażenia. (…) Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami 



walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny i szukali odpowiedzi na wyzwania 

swoich czasów. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności.  

Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, 

że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć 

o naszej historii. (…) To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich 

rozmiarów – doniosłe. - tak napisał w liście adresowanym do Rodaków 

Prezydent RP Andrzej Duda. 

 

W naszej placówce spotkanie w ramach Narodowego Czytania odbyło się, tak 

jak w całej Polsce, w sobotę 7 września 2019 roku, a czytającymi byli słuchacze 

kierunków „Opiekun medyczny” i „Technik usług kosmetycznych” odbywający 

w tym dniu zajęcia oraz ich opiekunowie pani dyrektor Jolanta Liniewicz pani 

Bożena Labak oraz pani Iwona Pańczyk., którzy zaprezentowali m.in. utwór 

Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”. Przenosząc się do prowincjonalnego 

miasteczka Ongrodu słuchacze mieli okazję, by poznać lub przypomnieć sobie, 

historię pani Eweliny Krzyckiej i jej podopiecznej pięcioletniej dziewczynki, 

sieroty – Helenki. 

 

Nadchodzi jesień, a wraz z nią długie wieczory, które warto spędzić, pogrążając 

się w lekturze pozostałych nowel, do czego wszystkich zachęcam, życząc 

niezapomnianych wrażeń. 

 


