
Spotkanie z rodzicami  

w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem 

 

Ważność czytania 

 

W ramach działań związanych z realizacją w roku szkolnym 2016/17 przez Gimnazjum im. 

Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

15 września 2016 r. odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów gimnazjum. Na zaproszenie pani 

Doroty Bryskiej nauczyciela bibliotekarza, Anna Chudzińska z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy 

przestawiła rodzicom temat związany z czytelnictwem wśród młodzieży gimnazjalnej.  

 

 
 

Rodzice obecni na spotkaniu. Fot. Gimnazjum Ostrowite  

 

Z badań przeprowadzonych przez Zofię Zasadzką „Czytelnictwo dzieci i młodzieży”, na 

zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że zauważalna jest niepokojąca tendencja 

odchodzenia od czytanie książek przez uczniów gimnazjum. Prowadząca zwróciła uwagę rodziców 

na ważność czytania oraz kształtowania wśród dzieci i młodzieży umiejętności czerpania 

przyjemności z lektury. Na nawyki czytelnicze w dużym stopniu wpływa rodzina. Nastolatki 

chętnie wspominają z dzieciństwa rytuał głośnego czytania. Konieczne wydaje się zatem 

podkreślenie roli ojca, matki w procesie czytelniczym. Należy zachęcać rodziców do rozmawiania 

w domu o książkach. Bardzo ważne w zachęcaniu do czytania jest unikanie sytuacji przymusu. 

Przedstawienie treści książki w taki sposób, żeby była ona dla dziecka atrakcyjna, zaciekawiła je, 

zaintrygowała, skłoniła do sięgnięcia po lekturę. Często uczniowie poszukują książek w domowej 

biblioteczce, dlatego warto zwrócić uwagę na zasobność naszego domowego księgozbioru zadbać, 

aby znalazły się w nim tytuły poczytne wśród nastolatków. Obecność takich pozycji sprzyjałaby 

sięganiu po książki przez młodzież.   

 

 
 

Anna Chudzińska. Fot. Gimnazjum Ostrowite 

 

 



Spotkanie dla rodziców zostało połączone z Narodowym Czytaniem.  Akcję na terenie 

Polski zainicjował Prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką w 2012 r. W roku 2016 była 

to już piąta edycja. Pomysł polega na organizowaniu spotkań i wspólnym czytaniu największych 

dzieł polskiej literatury. Narodowe Czytanie zainaugurowała lektura „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza, następnie czytano dzieła Aleksandra Fredry - 2013, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza 

- 2014, oraz powieść Bolesława Prusa „Lalka” - 2015. Tegoroczna lektura „Quo vadis” Henryka 

Sienkiewicza została wybrana podczas internetowego głosowania spośród dzieł „Chłopi” 

Władysława St. Reymonta, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Popioły” Stefana Żeromskiego 

oraz powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. Inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem, przybywa miast, instytucji, tysięcy ludzi na terenie całego kraju, 

włączających się do udziału w akcji. 

 

 
 

Uczniowie biorący udział w przedstawieniu. Fot. Gimnazjum Ostrowite 

 

W trakcie spotkania w gimnazjum również odbyło się Narodowe Czytanie adresowane do 

rodziców gimnazjalistów. Uroczystość stała się okazją do przypomnienia twórczości Henryka 

Sienkiewicza, młodzież przebrana za bohaterów literackich z powieści autora, przybliżyła 

wszystkim zebranym kolejno wybrane postaci. Następnie zaproszeni goście rodzice, nauczyciele, 

uczniowie w specjalnie w tym celu zaimprowizowanej kawiarence literackiej czytali wybrane 

fragmenty „Quo vadis”.  

 

 
 

Rodzice, nauczyciele, uczniowie czytający fragmenty „Quo vadis”. Fot. Gimnazjum Ostrowite 

 

Przygotowana uroczystość wpłynęła na wzmocnienie akcji związanej z promocją książek, 

skierowanej do rodziców. Koniecznym wydaje się propagowanie czytelnictwa wśród tej grupy 

odbiorców.  

 

Oprac. Anna Chudzińska 


