
Na rybnickim rynku rozbrzmiało „Quo Vadis” 

 

W sobotę 3 września po raz piąty cała Polska zaczytywała się w powieści Henryka 

Sienkiewicza „Quo Vadis”. Nie inaczej było w Rybniku, gdzie Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna zorganizowała wspólne czytanie. 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została 

zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Tegoroczna lektura 

została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji i tym oto 

sposobem w miastach całej Polski można było usłyszeć o losach Ligii i Winicjusza, głównych 

bohaterów powieści. 

Rybnicka biblioteka ponownie postanowiła „wyjść w miasto” i zaaranżowała wspólne czytanie 

na rybnickim rynku. Gościem specjalnym akcji był aktor filmowy i teatralny – Marcin Troński. 

Wraz z nim czytali znani rybniczanie: Prezydent Miasta Rybnika – Piotr Kuczera, Zastępcy 

Prezydenta: Janusz Koper, Piotr Masłowski, Wojciech  Świerkosz, Asystentka Prezydenta 

Miasta Rybnika – Agnieszka Skupień, ks. Marek Bernacki – proboszcz parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej w Rybniku, Andrzej Waliszewski – II wicewojewoda śląski nominowany  

w 2003 r. oraz dyrektor PiMBP – Stanisława Adamek. Z sentencjami łacińskimi z kart powieści 

zapoznała publiczność Grupa Teatralna Nieposkromieni z Gimnazjum nr 3 w Rybniku. 

Wspólne czytanie poprowadził niezawodny Arkadiusz Żabka, który między czytaniem 

kolejnych fragmentów „Quo Vadis”, miał szansę porozmawiać z zaproszonymi gośćmi. 

Pytania najczęściej dotyczyły stosunku do powieści Sienkiewicza. Większość z gości miała  

z powieścią styczność w szkole średniej, jednak tylko nieliczni wrócili do lektury  

w późniejszym czasie, bo jak sami przyznali, powieść jest dla nich nieco trudna. Prezydent 

Piotr Kuczera zapytany o sienkiewiczowską powieść z punktu widzenia nauczyciela historyka, 

powiedział, że dla niego jest to książka wieszcząca wielkie zmiany, które są istotą historii  

w ogóle.  

Rozmowa z Marcinem Trońskim dotyczyła nie tylko „Quo Vadis”, aktor opowiadał o swoim 

życiu zawodowym, o tym, kim chciał zostać przed wyborem szkoły aktorskiej, mówił  

o doświadczeniach związanych z jego wykładaniem na uczelni, o przyjaźni z Andrzejem 

Waliszewskim, o pięknie Górnego Śląska i o miejscu, gdzie teraz można go zobaczyć  

(Teatr Komedia w Warszawie).  

Podczas Narodowego Czytania nie zabrakło chętnych spośród publiczności, którzy 

profesjonalnie przeczytali fragment powieści. Dla czytających biblioteka w nagrodę 

przygotowała albumy. Także fanki Marcina Trońskiego skorzystały z okazji spotkania z nim  

i prosiły o autografy. 

Ponadto w trakcie wspólnego czytania przygotowano stoisko do pieczętowania egzemplarzy 

„Quo Vadis”. Każdy zainteresowany mógł zabrać na rybnicki rynek własną książkę 

Sienkiewicza i otrzymać pamiątkowy stempel tegorocznej edycji Narodowego Czytania. 

Rozdawano także egzemplarze „Quo Vadis” oraz specjalnie przygotowane na tę okazję 

zakładki do książek. 

 



Dla najmłodszych zorganizowano strefę animacji zlokalizowaną w przejściu od ul. Zamkowej. 

Pracownicy biblioteki w wraz z animatorami „Formini” malowały razem z dziećmi różnymi 

technikami (na różnych przestrzeniach), puszczano bańki mydlane, tworzono własne tarcze, 

które były elementem dekoracji do starożytnego stroju. Dla najbardziej zaangażowanych 

przygotowano nagrody książkowe związane ze Starożytnym Rzymem. 

– Dobrym pomysłem okazało się zaproszenie Marcina Trońskiego. Jego obecność na rynku 

spowodowała, że ludzie z zaciekawieniem zatrzymywali się. Pan Troński z aktorskim 

zacięciem, bardzo profesjonalnie przeczytał przygotowanie fragmenty, które z przyjemnością 

się słuchało. Formuła prowadzenia luźnej rozmowy z gośćmi sprawiła, że impreza była mniej 

oficjalna, co bardzo mi odpowiada. Miłym akcentem było stwierdzenia pana Trońskiego, że 

być może spotkamy się za rok – podsumowuje Hanna Stępień. 

Aura, jak i frekwencja dopisała podczas V edycji Narodowego Czytania. Miejmy nadzieję, że 

akcja tego typu zaowocuje modą na czytanie i częste odwiedzanie rybnickiej biblioteki. 


