
„Quo vadis Domine…”, czyli o Narodowym Czytaniu 

w XXIII LO w Łodzi 

 

2 września 2016 r. XXIII LO po raz kolejny wzięło udział w Narodowym Czytaniu. 

Akcja ta – zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – odbywa się już po raz 

piąty. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 

uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie 

poczucia wspólnej tożsamości. Wybitne dzieła naszej literatury w piękny sposób łączą 

tradycję z przyszłością, zbliżają pokolenia.  

W ubiegłych latach w wielu miejscowościach w 

całej Polsce czytano „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza, „Zemstę” Aleksandra Fredry, „Potop” 

Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. 

W tym roku spotykaliśmy się podczas wspólnej lektury 

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Powieść ta została 

wybrana podczas internetowego głosowania spośród 

pięciu propozycji. Dzieło Sienkiewicza konkurowało z 

„Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” 

Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana 

Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce 

i dnie”. Ogłaszając wyniki głosowania w lutym  

2016 r., prezydent Andrzej Duda napisał:  

To piękna książka o zwycięstwie prawdy  

i miłości - historia wiary, która pozwała budować silne 

więzi kształtujące wspólnotę. „Quo vadis" stanowi 

opowieść o triumfie odwagi, o konsekwencji w działaniu, o solidarności w imię 

fundamentalnych idei. Dla nas, Polaków, mądre przesłanie powieści Henryka Sienkiewicza 

ma dodatkowy wymiar zwłaszcza dziś, w świetle 1050-1ecia Chrztu naszej Ojczyzny. Jestem 

przekonany, że Narodowe Czytanie to znakomity czas, by raz jeszcze zachwycić się 

uczciwością Ligii, przeżyć duchową przemianę Marka Winicjusza, towarzyszyć Ursusowi w 

jego zwycięskiej walce na rzymskiej arenie. Postawy i życiowe wybory Sienkiewiczowskich 

bohaterów warto przy tym odnieść ·do czasów współczesnych. Wierzę, że lektura „Quo vadis" 

pomoże odnaleźć odpowiedzi na pytania, które stawia przed nami teraźniejszość. 

 

W naszym liceum fragmenty powieści czytali w tym roku przedstawiciele całej 

szkolnej społeczności: dyrektor Barbara Makowska, nauczycielka języka francuskiego – 

Aneta Unisławska, nauczyciel języka rosyjskiego – Robert Puławski, pedagog – Zofia 

Warzyńska, pracownicy administracyjni szkoły – Maria Marciniak i Małgorzata Sylwestrzak, 



uczniowie – Gabrysia Mokwińska (reprezentująca uczniów klas drugich) i Jarek Mierzyński 

(reprezentujący uczniów klas trzecich).  

 

 

 

Wszyscy wypadli znakomicie – docenili to słuchający ich uczniowie, nauczyciele 

 i absolwenci liceum. Doceniono także pomysłowe dekoracje przygotowane w ekspresowym 

tempie przez uczennice klasy II M (wych. Patrycja Tylak-Prochowska) pod kierunkiem szefa 

biblioteki – Pani Anny Przybył. 

A to piękne czytanie uzupełniły teledyski i ilustracje: „Dove Vai” w wykonaniu  

Małgorzaty Walewskiej i Michała Bajora oraz „Quo vadis Domine” w wykonaniu Michała 

Bajora.  

 Kolejne spotkanie za rok! 

                                                                          

                                                                                                     Oprac. Ewa Sztombka 


