.a

Dokument elektroniczny

/,

ftL?U

Strona I z I

n/ĺIAsTA I

wMOR'I}ÄC}{
PIsMo wPł.
Mazowleckl Urząd Wojewódzkl w Warszawle
00-950 Warszawa
pl. Bankowy 3/5
BW-Itr.020.91.2015.IG

2015

-Üü- 0

Warszawa, 2015-08-03

4

z ľejestľu .....

Ilośćzałączników ........
Podpis ..........'..'."..

Urzędy gmln l mlast w województwle
mazowlecklm

PISMO PRZEWODNIE

szanowni Państwo,
pľzekazuję plsmo woJewody mazowlecklego z 3 slerpnla 2015 r. (znak: BW-III.020.91.2015.IG).
Z wyrazaml szacunku
Anna Karplńska
Główny specjallsta w Bluĺze WoJewody

zalącznlkl:

l.

PlsmodoWóJtow,burmlstnóWlprezydentóWmlastwoj.mazowlecklego(ePuAP).(2712587-1911335)'pdf

2. PlsmodowóJtow,burmlstŹówlprezydentówmlastwoJ.mazowlecklego(ePuAP).(2712587-1911335)'pdf.xades
3. PuGłanle Prezydenta RP Bronlsława Komorowsklego.(2715535_1909230).pdf
Dokument został podpl$ny, aby 9o zweryflkować należy użyć
do W€ryfi kacj| podplsu

oprogramowanla
Data złoźenla podplsu
Podp19
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Waľszawa, 03 sierpnia 2015 r

WOJEWODA MAZOWIECKI
Jacek Kozłowski
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Panie i Panowie
Wój towieo Buľmistrzowie
orazPrezydenci miast
z wojewó dztwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

pozwalam sobie przekazaé przesłanie Pľezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komoľowskiego zachęcające do kontynuowania akcji Narodowe Czytanie w ľoku bieŻącym i latach
kolejnych.

Pragnę również poinformować,

iŻ tradycyjnie już Narodowe

Czytanie odbywa się

w pierwszą sobotę wľześnia'Tegoroczna odsłona akcji przypada na dzięŕl 5 września.

od l

lipca 2015 r. na stľonie inteľnetowej www.prezydent.pl dostępna jest specjalna

zal<ładka umożliwiająca zgłoszenie swego uczestnictwa. Pod wspomnianym adľesem zamieszczone

zostaĘ także wszelkie informacje dotyczące akcji oľaz stworzona specjalnie na tę okazję adaptacja

Lalki Bolesława Prusa (do pobrania). Podzielona na

ll

rozdziałów adaptacja moŻe okazać się

pomocna podczas organizacji wspó1nych publicznych czytan w Państwa miejscowości.

Zał' l

Z

poważaniem

Jacek Kozłowski
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ľĺezydent
llzcczypĺ;spolitej Polskie

j

Szanowni Paĺist-wo!

Lcktuľa k.siążek nie tyllĺo pogłębia wieđzę,a|e t<>zwi1ając lvyobĺaźnię, spľawia, żewznstaiąnaszc
konrpetcncje i mclżlirvościocldziałyrvania na śrviat.Äby z ľ<lku ĺta ľok p<rzioĺn czytelnictwa
rv l)olsce wzľastał, lronieczĺre jest shvcltzeĺrie ponađpokoleir'iorvej wspólnoq' czytelrrików'
piclęgnującyclr tę piękną. i pożyteczrrą akqłvność'okazujc się bo'ľicm, iż we rvdĺażaniu
clo czyt*nia i pocltrzynry'waniu zairttcĺcsorł'ania czytaĺíemgłó''vną ľolę ođgĺ1'wająosoby
z ĺra,jbliższegĺrotoczeĺria _ roózina, zn'aiomi, koledzy.
M'*jąc t<r na uwaclŽe, w l'c,ku 2a12 zairuciowałem akcję Naroclorve Cz.ytanic, lĺtóľej główny cel
stanĺ:rvi populaľyzacja czytebrict\,víL Öta'z r.vzmĺ:cnienie poczucia naľođorvcjtożsamościpoptzez
l<cln'takt z najrvĘlĺsz1'mi dzieŁami polskie! liteľarulry.

Ogólrrĺlpolsha akcja zclstała zainauguĺorvana rvspólną lcktuĺą ,,Pana T'adeusŻa'' Ádama
ir{ickiervicza - rv}'bitną epclpeit naĺĺrc{ĺrr'vąlrtóĺa po rlziśclzień sta'nowi źróclło1riękna,

kĺaju ĺrľazjęzyka.
!ř tok pőźniej czytaliśmyutluvĺlľy AleJ<sanđĺaFredry, który popľzeŻ humoÍ' iĺonię, aLe też mądľą
zaĺluĺnęjak nikt inny potĺafił wydobyć nasze zaIety' a jcdnoczcśnie rvslĺazać pľzywzry i słabości
rrĺrriłorvania oj czystego

llolakórv,
1V zcszłym ľolĺuspotkaliśmy się z ,,'ľryIogi{' HenĺylĺaSicnkicvzicza, śledziliśmylosy Ändĺzeja
I(micíca, naľocl.orvcgĺ:lbohateĺ:a, patĺiory rvieĺ:ząccg<r w Polslrę í o tę Polskę walczącego.

Zapľĺrpono''vałeĺnlvórvczas,
IJolcsława .Pľusa.

bv

pĺ:clczas kolciĺrcj odsłony akcji pveczytać

,,l'',alkę''

pĺ:'nvicśćz jeclĺej stľc'ny rrkazuje pcllslĺą waleczn<rść, nasz
clľug4ej - coclzierure, pozyt1wiSĘ'czne buĺ1owanie rvłasnci pozycji

'I'a nowoczesĺra, etuopejska

'fo1r1antvc''ny patľi<ltyznr, z
ckcrnomiczn ej cz,y intelelĺtualnej,

opaľtc na pľzecłsiębioľczościi zaĺadności'Myślę,Że to

ĺloskĺ:nnłaksiąźka nic ty']lĺo na clzisiejsze czasy. Stanisłarv \řĺ;kulski, Ignacy Rzeclĺi, Izabcta ł,ęcka,
Julian Ochocki twoťzą galeľię n'iezaponrniaĺr;rch bohateľórv, pochodzących z te) samej polskiei
opor,vieści, co Jacek Soplica, Czcśĺrikczv l(micic. $(1aľto dostľzec ich wszvstkich jako ż1"tvych
luĺlzi, kľóľz)I maią ĺum cośrvażĺregodo pĺ:wiedzelr'ia o st>bic, o czasacll, w któryclr pĺzyszło
1m żyć, alc i o nas sanryclr _ współczesĺrych Pĺ:lalĺach.
(::<lľąco l]ań'strva zaclręcanr

do tęoĺoczncj lektury ,,l,21ki", a tzkże do kontynuorvania akcli

Nnťĺlclorł'eCzytaĺĺerv latach nasępnych.

,[3.,,-*r''JI,* L-G'.^^*.*--L'<2
Watszarva, czeľr.vicc 201 5
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