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W sobotę 7 września 2019 uczniowie naszej szkoły wraz z Panią dyrektor 
Anną Szwalec i nauczycielami języka polskiego mieli przyjemność 
uczestniczyć w  akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku akcja odbyła się w 
Filii nr 5 „Biblioteki pod Atlantami. Podczas tegorocznej odsłony akcji Para 
Prezydencka zaproponowała do przeczytania osiem polskich nowel, które 
wybrano z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii 
Prezydenta. „Narodowe Czytanie” to niezwykle ważna akcja, która ma na 
celu popularyzować czytelnictwo oraz ukazywać, jak piękna i wciąż 
aktualna jest literatura polska. Uroczyste odczytanie fragmentów tekstów 
poprzedziła prezentacja multimedialna, która ukazywała ciekawe oblicza 
autorów odczytanych dzieł. Nie zabrakło również zagadek literackich dla 
młodych uczestników akcji. Wśród gości czytających fragmenty utworów 
mogliśmy wysłuchać  samego Pana Prezydenta Romana Szełemeja. Nie 
zabrakło również innych przedstawiciele władz samorządowych, instytucji 

kultury i oświaty, a także mieszkańców Wałbrzycha.  

 

 

 

 

 

Olga Tokarczuk 
 
Urodziła się 29 stycznia 1962 roku  
w Sulechowie. Polska pisarka, poetka i 
eseistka. Warto wspomnieć, że po 
ukończeniu psychologii na Uniwersytecie 
Warszawskim pracowała jako 
psychoterapeutka w Poradni Zdrowia 
Psychicznego w naszym Wałbrzychu. 
Zadebiutowała w 1979 na łamach pisma 
„Na przełaj”, gdzie pod pseudonimem 
Natasza Borodin ogłosiła pierwsze 
opowiadania. Pierwsza powieść Olgi 

Tokarczuk pt.: ,,Podróż ludzi Księgi" została nagrodzona przez Polskie 
Towarzystwo Wydawców Książek. Kolejna pt.: ,,Prawiek i inne czasy” - uzyskała 
nominację do literackiej nagrody Nike, których łącznie autorka uzyskała, aż sześć. Po 
sukcesie literackim pierwszych powieści pisarka zamieszkała w Nowej Rudzie, gdzie  
w pełni poświęciła się swojej twórczości. 
 Autorka otrzymała dwie nagrody Nike za powieści: ,,Bieguni", wydaną w 2007 roku 
i ,,Księgi Jakubowe", wydaną w 2015 roku. Jej twórczość jest tłumaczona na ponad 
20 języków. Była współorganizatorką Festiwalu Opowiadania, od 2008 roku 
prowadzi zajęcia z twórczego pisarstwa na Uniwersytecie Opolskim, a także 
warsztaty prozatorskie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Jednak najbardziej prestiżowe wyróżnienie miało dopiero 
nadejść!!!  
10 października 2019 roku Pani Olga Tokarczuk otrzymała najważniejszą  
z możliwych nagród w dziedzinie literatury – NAGRODĘ NOBLA.  
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