
 

 

 

 

 

 
 

 

Drodzy Rodzice, 

przywitałam Państwa fragmentem listu pani Ireny Koźmińskiej, założycielki Fundacji „ABCXXI - Cała 

Polska czyta dzieciom”. O roli czytania w prawidłowym rozwoju dziecka powiedziano i napisano wiele.  

W czasach współczesnych, w których wszechobecne stały się komputery, tablety, urządzenia 

telekomunikacyjne, a internet jest prawie w każdym domu, wydaje się, że słowo drukowane przeżywa 

kryzys. Ale przecież czytanie książek w formie papierowej ma długą tradycję oraz nadal rzeszę 

zwolenników. Wiele osób nie wyobraża sobie czytania swoich ukochanych powieści na ekranie komputera. 

Bo czytanie tradycyjne jest o wiele wygodniejsze. Książkę można zabrać ze sobą wszędzie, do szkoły, 

w drogę do pracy, na wakacje. Można czytać podczas podróży, w łóżku, na plaży, w ogrodzie, czy w parku. 

Książka zajmuje mało miejsca i nie potrzebuje baterii. Od długiego korzystania z komputera psuje się wzrok, 

o czym przypominają nam lekarze. A czytanie tradycyjne, zapach książki, przewracanie kartek ma przecież 

swój niezaprzeczalny urok, którego nie da się niczym zastąpić.  

Szanowni Państwo, pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. 

Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u młodych czytelników zamiłowanie do 

książek. Kształtowanie nawyku czytania może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.  

O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak  

i Państwo, Rodzice.  

Kierując się nieocenionym i niepodważalnym wpływem czytania książek na rozwój osobowości 

dzieci i młodzieży, szkoła nasza wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Miasta Szczecin o udzielenie wsparcia 

finansowego w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata  

2021-2025” – Priorytet 3. Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Wniosek nasz został 

pozytywnie zaopiniowany a otrzymane przez szkołę wsparcie finansowe w wysokości 15 000 zł zostanie 

wykorzystane na zakup do biblioteki książek, elementów wyposażenia oraz realizację różnych działań 

promujących wśród uczniów i rodziców czytelnictwa. Proponowana do zakupu lista książek została 

pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski naszej szkoły.  

W ciagu trzech lat mojej pracy w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 46 skrupulatnie odnotowywałam 

tytuły książek, którymi byli zainteresowani nasi młodzi czytelnicy. Teraz wreszcie mamy możliwość 

wzbogacenia księgozbioru o wszystkie brakujące pozycje. Przekazałam tę nowinę odwiedzającym szkolną 

bibliotekę uczniom a ich entuzjazm i zainteresowanie nowymi tytułami są bezcenne.  

Pamiętajmy, że lektura ciekawych i wartościowych książek może być pomocą w wychowaniu  

i kształtowaniu naszych dzieci. Dlatego rozmawiajmy o książkach, wymieniajmy się opiniami, pytajmy, co 

dziecko czyta i czy mu się to podoba. Od pokoleń rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. 

Postarajmy się, aby tak było nadal.  

Na zakończenie ponownie przytoczę mające dużą wagę słowa pani Ireny Koźmińskiej: 

„Czytanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, znacznie 

bardziej odporne na toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu. 

Dlatego czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!” 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami  

nauczyciel bibliotekarz SP 46 

        Ewa Gawęcka 

       

„Rodzice, którym zależy na dobrym wychowaniu dziecka, 

wiedzą, że nie da się tego zrobić, nie poświęcając mu osobiście 

czasu, nie tłumacząc, nie czytając. Dziecko bowiem uczy się 

życia, obserwując swych najbliższych w milionach 

codziennych sytuacji i wspólnych zajęć. To ich styl życia, ich 

język i ich wartości przejmuje.” 

 

 


