
Miłość i zbrodnia w starożytnym Rzymie – NARODOWE CZYTANIE 2016  

U „JANA PAWŁA” 

 
 

 Na 3 września 2016 r. – jak co roku pierwszą sobotę tego miesiąca - przypada 

kolejna edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiego projektu pod honorowym 

patronatem Prezydenta RP.  
 

Akcję zapoczątkował przed kilku laty prezydent Bronisław Komorowski 

ogólnopolskim czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Celem przedsięwzięcia jest 

popularyzacja czytelnictwa, potrzeba dbałości o polszczyznę, budowanie więzi społecznych. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II uczestniczy w tych działaniach od początku – 

pamiętamy słowa Naszego Patrona, poety, pisarza, wielbiciela literatury i teatru: „Prawdziwie 

wielki jest człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.  

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi: rodzicami, uczniami i pracownikami suskich 

placówek oświatowych oraz instytucji kultury, a także przedstawicielami ratusza, czytamy 

wybrane dzieła literatury polskiej: „Zemstę” Aleksandra Fredry, ”Trylogię” Henryka 

Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa… 

To z jednej strony wyjątkowy, świąteczny dzień w szkole, z drugiej – okazja do 

świetnej zabawy, integracji, serdecznej rozmowy. Czytamy klasykę także z najmłodszymi, 

choć niełatwo jest dostosować interpretację dzieł literatury do poziomu zrozumiałego dla 

najmłodszych, uczynić ją choć w części zrozumiałą i atrakcyjną. 

 W tym roku (wraz z całą Polską) na warsztat wzięliśmy „Quo vadis” Henryka 

Sienkiewicza (1846 – 1916), za które w 1905 roku otrzymał on literacką Nagrodę Nobla. 

Tegoroczna lektura nawiązuje do obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w naszym kraju. 

Młodzież zna Sienkiewicza jako autora powieści pisanych w trudnych dla Polaków czasach 

„ku pokrzepieniu serc”: „W pustyni i w puszczy”, „Krzyżaków” czy „Trylogii”.  

 Tytuł „Quo vadis, Domine?” – „Dokąd zmierzasz, Panie?” to słowa wypowiedziane 

(według legendy wykorzystanej w powieści) przez św. Piotra do Chrystusa na drodze 

appijskiej. Zrezygnowany apostoł za namową swych podopiecznych opuszczał Rzym, aby 

uniknąć prześladowań i kontynuować naukę w innym miejscu. „Idę, aby mnie powtórnie 

ukrzyżowano” – tymi słowami Chrystus sprawia, że Piotr zawraca i nie boi się śmierci. 

Dziś w tym miejscu na Via Appia stoi pamiątkowa kapliczka. 

 Dzięki piątkowej akcji uczniowie zobaczyli walkę dwóch światów, pogańskiego i 

chrześcijańskiego, w 34 lata po śmierci Chrystusa. W Wiecznym Mieście rządzi despotyczny 

Neron, nauczają apostołowie Piotr i Paweł. Poznajemy wspaniałą kulturę, filozofię, 

architekturę antyku, ale i okrucieństwo tej epoki, strach, męczeństwo pierwszych chrześcijan 

na arenie Colosseum, wreszcie wielki tryumf dobra. Z lekturą zapoznawali uczniów 

matematycy, nauczyciele biologii, geografii, religii, informatyki, techniki, plastyki i muzyki. 

O losach Ligii i Winicjusza czytano w zespołach przedmiotowych polonistów, językowców i 

historyków,  

w świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej, a po szkolnym boisku przechadzał się w czasie 

przerwy… Ursus!  

 W trakcie czytania urozmaiconego fragmentami adaptacji filmowej Jerzego 

Kawalerowicza z 2001 roku uczniowie poznali głównych bohaterów utworu: okrutnego 

Nerona i jego wyrachowaną, bezlitosną żonę Poppeę Augustę, piękną, niewinną Ligię 

Kallinę, córkę króla Ligów, plemienia żyjącego między Odrą a Wisłą, jej opiekuna Ursusa, 

olbrzyma o ogromnej sile i zakochanego w Ligii Marka Winicjusza, patrycjusza rzymskiego, 

który przechodzi niezwykłą metamorfozę: zapalczywy i dumny młodzieniec dzięki ukochanej 



uczy się miłości, pokory, współczucia i przebaczenia, by stać się prawdziwym wyznawcą 

Chrystusa, oraz Petroniusza – mistrza elegancji na dworze Nerona.  

 „Quo vadis?” – te słowa mogą być skierowane do wszystkich bohaterów powieści. 

Dokąd zmierzasz? Jaki jest cel twojego życia? Jakimi wartościami będziesz się kierował? 

Te słowa mogą być również skierowane do całego świata. Jak dalej potoczą się losy Europy? 

Jaką rolę odegra idea chrześcijaństwa? To także pytanie do nas, czytelników, o nasze osobiste 

wybory.  

 Uczestnicy Narodowego Czytania mocno zaangażowali się w przygotowania. 

Wykonano piękne dekoracje, choć czasu było niewiele. Atmosferę epoki i jej realia doskonale 

oddali uczniowie, ale i nauczyciele, zakładając oryginalne stroje. 

 Efekty naszych działań obejrzyjcie na fotografiach, także tych sprzed lat. 

 Powtórzmy te emocje za rok! 
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