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S7anowni Państwo!

Setdecznie dziękuję za Państwa udztał \I/ tegotocznej odsłonie Narodowego Czytanta,
podczas któtej wspólnie przeczytaliśmy ,,Ptzedwiośnie" Stefana Zetomskiego oraz teksĘ
Antologii Niepodległości. Na Państwa tęce składam takzę podziękowania wszystkim osobom,
które wspatły Państwa akcje Narodowego Czytanta t wzięły \ń/ oi.i udziaŁ. Jest dla mnie
wielką satysfakcju t.,\ń/ tym szczegilnym toku stulecia odzyskania ptzez Polskę niepodległości
\I/sżyscy razem doświadczyltśmy prawdziwej radości t ptzyjemności obcowania z wybitną
p olską |ttetaturą oddajac+ nas ż ego narodowego ducha.

Cieszę się, ze Natodowe Czytante towatzyszyło wielu lokalnym obchodom setnej roczficy
odtodzenia su\vetennej Ojczyzny. fybicie się Polaków na niepodległość w 1918 toku otworzyło
tównteż nowy rozdziaŁ vr histotii polskiej literatury, której twótcy poptzez swoje dzieła
przyŁączali się do budowania Polski no\I/oczesnej, uczciwej i solidamej. Działa|ność pisatska
i społeczna Stefana Zeromskiego jest najLepszym przykŁadem takrej oddanej służby
kzeczypospolitej.

Dzięki Państwa zaangazowaniu Natodowe Czytanle odbyło się w ponad ftzech tysiącach miejsc
w Polsce t za gtafncą, co bez wąęienia jest świadectwem uczczeftla wspaniałego jubileusżu,
ale jednocześnie rcalną oznaką trwałego ptzywwania Polaków do ojczystej klasyki litetackiej
i do polskrej lr.adycJt. 7yjątkowa, trvła)ąca ptzez cały rok edycja Natodowego Czytanta
udowodniła, że najwyższej próby dzieła literackie zachęcają do stawiania dzisiejszych pytań
i szukania odpowiedzi 17a miarę współczesnych nam czasów. Jestem ptzekonany, że akcla
Natodowego Czytanta, w którei tak w^zną tolę odgrywa rodzimy jezyk, ptzyczyntła się
do wzmocnienia wspólnoĘ narodowei otaz wspóLroty miłośników polskiej litetatuty.
Literatuty wspietającej Polaków poptzez dzięi", - dtodzę do Niepodległej, a takzę.w trakcie
budowania własnego państwa. Czytafle i intetpretowane na t6zne sposoby polskie arcydzieła
po dziś dzień pozostajądla nas niewyczetpanym źródłeminspiracji i powodem do dumy.

Jako podziękowanie, a zatazem pamiątkę naszej wspólnej lekturyl pfoszę ptzyj+ć
okolicznościowy egzemplarz ,,Przedwiośnia", do któtego doŁączarn najserdecznteisze życzenta
z okazlt nadchodzących Swiąt Bozego Narodzenia.

l,
di-*'""'-"-"

*$:

d
&

SĄffp e*

,f
.r''.lł

l'J'"

;;fl
:.ffi"-*,"'
, '' ._I'"

jśśó
ii' 1

n
E

ij
..;, _,i'''

, ś]ii

-,d,ds--', .'j

oF* {-"'J-
-s, 

.d,l" rj: .i

1 j,:

.. p

&

**ł iPffi".ffiŃ.eW r &m:-W Ąs- ąf"ffi*


