Zaproszenie
GBP w Pątnowie w dniu 13.09.2019 r.

Jeśli chcesz przeczytać fragment

z 8 NOWEL POLSKICH
zgłoś się do GBP w Pątnowie, aby wpisać się na listę
czytających!
Na zgłoszenia wszystkich chętnych czekamy do

10.09.2019 r. !!!

Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie oraz Wójt Gminy Pątnów
serdecznie zapraszają mieszkańców gminy do wzięcia udziału w kolejnej ósmej
edycji Narodowego Czytania Nowel polskich pod Honorowym Patronatem Pary
Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.
W naszej miejscowości odbędzie się 13 września 2019 r. o godz. 11:00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie, Pątnów nr 72. Więcej informacji
nt. wydarzenia można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie.
Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość
w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem
i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu
i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane
wrażenia. Takie właśnie są zaproponowane w tym roku do Narodowego Czytania
utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława
Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka
Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. 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.
Spotkajmy się wszyscy by razem odkryć piękno i aktualność Nowel
polskich, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą
akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno
polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów
i wspólnych wartości.
Zapraszamy wszystkie osoby do zgłaszania swojego udziału w tym
wydarzeniu pod numerem tel. (43)8865356 lub mailem gbppatnow@op.pl.
Prosimy o pomoc w przygotowaniu wybranych fragmentów i strojów na to
wydarzenie.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.
Drodzy mieszkańcy!
Zabierzcie w dniu wspólnego czytania ze sobą swoje egzemplarze Nowel
polskich, a my przystawimy na nich specjalną pieczęć pamiątkową z Narodowego Czytania, którą otrzymamy z Kancelarii Prezydenta.

