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Dzisiaj o godzinie 11.00 na Scenie Malarnia odbędzie się Narodowe Czytanie TRYLOGII Henryka
Sienkiewicza. Fragmenty TRYLOGII przeczytają: Zbigniew Olszewski, Michał Jaros, Małgorzata
Brajner, Piotr Łukawski, Marzena Nieczuja-Urbańska i Katarzyna Kaźmierczak. Czytanie
wyreżyseruje Adam Orzechowski. Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek wydawanych w kasie
biletowej w Gdańsku. Zapraszamy!
O AKCJI NARODOWEGO CZYTANIA
To już trzecia edycja akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich pod patronatem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dotychczas odbyło się czytanie
PANA TADEUSZA Adama Mickiewicza oraz dzieł Aleksandra Fredry.
FRAGMENT LISTU PREZYDENTA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
W tym roku, 6 września, pragnę zaprosić Państwa do lektury TRYLOGII Henryka Sienkiewicza. W
powieściach tworzących ten cykl pierwszy polski noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki
patriotyzm z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem. TRYLOGIA to obraz Polski
różnorodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych
militarnych oraz duchowych zwycięstw. TRYLOGIA zachwycała, prowokowała do dyskusji i choć
czasem prowadziła do sporów czy polemik - kształtowała całe pokolenia Polaków. Kolejne jej wydania
wciąż trafiają na półki w tysiącach polskich domów. Pisana „ku pokrzepieniu serc" w czasach, gdy
Polska była pod zaborami, istnieje w narodowej pamięci niczym mityczna historia o poszukiwaniu

prawdy, o potrzebie duchowej przemiany, o poświęceniu i honorze. Narodowe Czytanie stanowi
wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich
bohaterów. Bo choć doskonale znamy treść jego książek, to przecież podczas każdej kolejnej lektury
na nowo trzymamy kciuki za Kmicica, Wołodyjowskiego czy Skrzetuskiego. Wspólna lektura to
również doskonały moment, by odczytać ten tekst na nowo, by zadać mu współczesne pytania,
zastanowić się nad tym, co mówi nam dziś o Polsce i Polakach. Dlatego zapraszam wszystkich
Państwa, abyśmy razem przeczytali TRYLOGIĘ Henryka Sienkiewicza, pamiętając o tym, iż
najwybitniejsze dzieła rodzimej literatury tak pięknie jednoczą nas jako wspólnotę, wzmacniają
polską tożsamość i narodową dumę. Wszystkich Państwa zachęcam do uczestniczenia w Narodowym
Czytaniu.
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