
ZDJĘCIA I MATERIAŁY Z PRZEPROWADZONEJ DEBATY SZKOLNEJ  

„KSIĄŻKA NASZYM PRZYJACIELEM” 

 

Debatę prowadzili uczniowie: Julia Klimaszewska z kl. VIII i Oskar Kleban z 

kl. VII 

 



Specjalnie na okoliczność debaty został utworzony zespół „Diamentowe 

Książki”, który zaśpiewał własny utwór rapowy: 

  

 

 



 



RAPOWANIE NA CZYTANIE 

REFREN: 

Książki są zarąbiste! – Czemu? – Bo ja tak myślę!!! 

Za książkami gonię, 

Horrorów się nie boję. 

Czytam po 2 strony, książki kradnę od siory. 

 

I. Najbardziej lubię te chemiczne, bo są 

magiczne… 

Doświadczenia robię, przy książkach tańczę sobie. 

Czytam je w podróży, bo wtedy mi się nie dłuży. 

 

REFREN: 

Książki są zarąbiste! – Czemu? – Bo ja tak myślę!!! 

Za książkami gonię, 

Horrorów się nie boję. 

Czytam po 2 strony, książki kradnę od siory. 

 

II. W Empiku wywieszają moje zdjęcia! 

Czemu? - Bo wykupuję wszystkie książki „Małego 

Księcia”. 

Kocham jego przygody 

I czytam je dla swobody. 

 
 



W debacie wzięli  udział uczniowie klas IV – VIII: 

1. Jacek Boczulak kl. IV 

2. Amelia Cęcak kl. IV 

3. Wiktoria Sejbuk kl. IV 

4. Zuzanna Ulaszewska kl. Va 

5. Roksana Amroży kl. Vb 

6. Maja Woźnicka kl. VIb 

7. Kornelia Warych kl. VIb 

8. Zuzanna Żygadło kl. VII 

9. Dominik Krysiński kl. VII 

10. Amelia Boczulak kl. VII 

11. Julia Klimaszewska kl. VIII 

12. Teresa Hołubowska kl. VIII 

13. Aleksandra Figura kl. VIII 

14. Wiktoria Leśniewska kl. VIII 

 

Uczniowie w swoich wystąpieniach przedstawiali swoje doświadczenia 

czytelnicze; mówili o własnej potrzebie czytania, o książkach, które miały 

największy wpływ na ich czytelnicze zainteresowania, o korzyściach, jakie – 

ich zdaniem  - przynosi czytanie. Zdaniem większości wypowiadających się 

książka jest i pozostanie nadal wielkim i oddanym przyjacielem człowieka – 

zarówno ucznia, jak i dorosłego. W tym względzie debatanci byli 

jednomyślni.  

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Uczniowskie wypowiedzi były mądre i przemyślane; oto kilka z nich: 

 

 

Aleksandra Figura kl.VIII: 

Czytanie jest bardzo ważne , ponieważ pobudzamy naszą wyobraźnię, poprawia 

nam się pamięć oraz uwalniamy się od stresu i uspokajamy. Jeżeli mamy 

książkę, która nas interesuje to stres z całego dnia odchodzi w zapomnienie. 

Dlatego warto przeczytać chociaż kilka stron dziennie, żeby się odprężyć. Moja 

ulubiona książka to kryminał Agaty Christie pt.,,I nie było już nikogo”. Lektura 

opowiada o tym jak tajemniczy pan Owen zaprasza na wyspę 10 gości, których 

pozornie nic ze sobą nie łączy. Kiedy przyjechali na wyspę okazało się ze 

właściciel nie przybył. Zgodnie z rozkazem dwoje służących odpaliło płytę, 

gdzie usłyszeli zarzuty zabójstw, które popełnili goście wyspy. W pokoju każdej 

osoby znajdował się dziecięcy wierszyk o znikających po kolei Murzynkach. 

Tej samej nocy nie wiedzieli, że rozpocznie się ta makabryczna zabawa. A jak 

brzmi wierszyk? Co było dalej? Tego już dowiecie się sami, jeśli przeczytacie. 

Naprawdę polecam, bo książka jest bardzo wciągająca. Teraz w czasach 

Internetu, telefonów itp. mało kto czyta lecz czasem warto pokusić się i 



przeczytać książkę, ponieważ czytanie kształtuje charakter i wzbogaca 

słownictwo. Co jest bardzo ważne. Warto jest czytać również dlatego, że 

możemy miło spędzić czas, nie tylko przed telefonem czy telewizorem. 

Wyobraźcie sobie , siedzicie przykryci milusim kocykiem z gorącą herbatką i 

wymarzoną książką. To jest cudowne uczucie, mówię wam! Mam nadzieje, że 

zachęciłam was do czytania, bo naprawdę nie ma nic lepszego jak to! 

 

Amelia Boczulak kl.VII: 

Czytam dlatego, ponieważ czytanie po pierwsze sprawia mi radość i 

przyjemność, a po drugie pobudza moją kreatywność i twórczość np. do 

malowania obrazów, po trzecie, że są one wielkim (mówię o książkach) źródłem 

wiadomości i przydatnych informacji. Przede wszystkim czytanie ułatwia nam 

naukę, co przydaje się w szkole. Poznaję przy czytaniu nowe słowa i 

przypominam sobie ortografię.  

Najchętniej czytam kryminały, przygodowe książki oraz takie z zagadkami, bo 

mam wtedy możliwość tak jakby być tym detektywem i szukać śladów. 

Wszystkie książki są dla mnie przeżyciem, ponieważ uczą lub dają wiele do 

przemyślenia.  

Oczywiście, że czytanie jest ważne, gdyby nie czytanie, to najprościej w życiu 

byli byśmy głupi, no bo jeśli czytanie było by nie ważne, to nie nauczylibyśmy 

się niczego, ponieważ nie przeczytalibyśmy  żadnych cyfr w matematyce, czy 

literek na polskim lub innych przedmiotach.  

Nie mam pojęcia czy czytanie przetrwa w czasach tak to nazwę „internetu”, ale 

uważam, że ma szansę; dzieci i młodzież czytają książki na internecie chodzi mi 

tu o to, że korzystają z e-booków czy audiobooków. Spotkałam się też z tym, że 

niektórzy w audiobookach słuchają i jednocześnie śledzą tekst w swoich 

książkach. Ja osobiście wolę książki takie zwykłe, papierowe.  

Aby zwiększyć czytelnictwo w naszej szkole możemy przed zakupem nowych 

książek zrobić test napisany przez uczniów na temat jakie chcieli by książki i 

napisać kilka propozycji, a uczniowie mogliby wybrać określoną przez panią 

bibliotekarkę liczbę książek i te o największej liczbie głosów zostały by kupione 

do szkoły. Można również zrobić tak z lekturami tylko, że test robiłoby 

ministerstwo i chętni uczniowie przystąpili by do eliminacji: na początku 

gminne, powiatowe, a na końcu wojewódzkie i kilka osób przynajmniej 10-15 z 

jednego województwa; książki o największej liczbie głosów zostałyby 

lekturami. 

Myślę, że dużo osób z naszej szkoły czyta nie tylko lektury, ale też inne książki, 

których nie ma w bibliotece. Uczniów można zachęcić w taki sposób, że co 

tydzień byłby wylosowany numerek i osoby z tą liczbą w dzienniku 

przedstawiałyby krótką mniej więcej 2-5 min. prezentację o swojej ulubionej 

książce.  Było by to zajęcie dodatkowe za dodatkowe punkty. Jest to bardziej 

przeznaczone dla klas tak pomyślałam od klas 4 do 8. 



 

Dominik Krysiński kl. VII: 

Czytanie jest bardzo ważne przede wszystkim dlatego, że możemy wzbogacić 

swoje słownictwo, rozwija się nasz umysł, z książek można się wiele 

dowiedzieć. Ja czytam, gdyż sprawia mi to przyjemność, zawsze wyobrażam 

sobie to, co dzieje się w książce . Moją ulubioną książką była książka pt. ,, 

Ekspozycja ''  która należy do serii  o komisarzu Forście, napisana przez 

Remigiusza Mroza. Opowiada ona o komisarzu, który zostaje wyrzucony z 

pracy i przez przypadek trafia na serię zbrodni, które zmienią  jego życie na 

zawsze. Akcja głównie dzieje się w Zakopanem, gdzie komisarz znajduje ciało 

pierwszej ofiary . Jeśli ktoś lubi kryminały  z wciągającą fabułą z napięciem do 

samego końca  to jak najbardziej polecam przeczytać tę serię. Bardzo mało osób 

czyta w dobie Internetu, ponieważ  większość osób woli grać na komputerze czy 

konsoli, bądź siedzieć przed telewizorem . Według mnie za parę lat osób, które 

czytają książki będzie zaledwie garstka. Aby do takiej sytuacji nie dopuścić 

powinniśmy w szkole urządzać  dzień książki i w tym dniu na języku polskim 

omawialibyśmy nasze ulubione książki i zachęcali innych do przeczytania ich. 

Według mnie takim sposobem może nawet udało by się nam zwiększyć 

czytelnictwo w naszej szkole. 

 

Jacek Boczulak kl. IV 

1. Czytam różne książki przygodowe, aby poprawić swoją ortografię. Lubię 

książki, bo umilają mi czas.  

2. Najczęściej czytam książki przygodowe, bo są ciekawe i mnie wciągają. Mam 

czasem wrażenie, że jestem w tej książce, jako główny bohater albo narrator. 

Gdy czytam fajną książkę, to ciężko mi się od niej odrywać, bo jestem strasznie 

ciekawy dalszej historii. 

3. Dla mnie największym przeżyciem była książka J. Brzechwy pod tytułem 

„Akademia Pana Kleksa", bo tak się w nią wczułem, że myślałem, że żyję w 

tamtym świecie.  Przygody Adasia były bardzo ciekawe i magiczne. A w moim 

świecie (na Ziemi) nie ma takich magicznych miejsc. 

Lubię też serię książek o Jędrku "Hej, Jędrek", którą napisali: R. Skarżyński i 

T.L. Leśniak. Czytam je, ponieważ mają fajne rysunki, są ciekawie napisane, bo 

sceny są świetnie rozegrane. Oprócz tego bohaterowie to przyjaciele, którzy 

mają świetne pomysły i czasem też chciałbym mieć takich kolegów i podobne 

historie. 



4. Czytanie jest ważne, bo można wiele się nauczyć. Można poszerzać wiedzę 

na różne tematy: 

- dzięki książkom o tematach historycznych wiem, co się działo w odległych 

czasach, 

-po przeczytaniu książek przyrodniczych i podróżniczych (np." Nela mała 

reporterka") mogę dowiedzieć się o dalekich miejscach na Ziemi, o ludziach, 

roślinach i zwierzętach tam mieszkających, 

- dzięki książkom przygodowym, fantastycznym rozwijam swoją wyobraźnię, 

- dzięki temu, że czytam poznaję wiele słów i mogę mieć dużo do powiedzenia, 

- jeśli kogoś interesują książki kucharskie, może super gotować i przyrządzać 

różne potrawy, 

- każda książka rozwija umysł, hobby. 

5. Uważam, że w niektórych domach czytanie może przetrwać. Wszystko zależy 

od człowieka. W moim domu widzę czytającą siostrę i mamę. Często 

odwiedzamy bibliotekę w Stargardzie i wypożyczamy ulubione książki. Wiem, 

że są e-booki, blogi, na których ludzie opisują siebie, swoje podróże, życie. 

Ktoś, kto nie trzyma papierowej książki też jest czytelnikiem, gdy siedzi przed 

komputerem i czyta. 

6. Moją propozycją na czytanie jest taki pomysł, że za każdą przeczytaną 

książkę (zależy od grubości) dostaje się punkty. Trzeba jednak opowiedzieć pani 

bibliotekarce, gdy się ją oddaje. 

Innym moim pomysłem jest: gdy będzie nowa książka w bibliotece to, można 

zrobić konkurs szkolny (sprawdzian) z tej książki, z super nagrodą dla 

zwycięzcy: dodatkowa 6 z polskiego, lub dodatkowe punkty z zachowania, oraz 

jakaś niewielka nagroda rzeczowa. 

7. Można w bibliotece umieścić takie pudełko, do którego wrzucałoby się 

karteczki z propozycją zakupu fajnych książek do biblioteki.  

 

Julia Klimaszewska kl. VIII: 

Według definicji z Internetu, książka to: ,,dokument piśmienniczy, zazwyczaj 

obszerny zapis myśli ludzkiej o charakterze trwałym''. Moim zdaniem książka to 

jednak coś więcej niż tylko zbiór słów. Między stronami pływa czysta magia, w 

którą zanurzyć się może każdy, kto tylko tego chce. Ja robię to często i chętnie, 

lecz sama nie wiem z jakiego powodu. Bogactwo słów, niepowtarzalne fabuły, 



postacie oraz historia opowiedziana przez autora mają w sobie coś niezwykłego. 

Najchętniej sięgam po kryminały, powieści młodzieżowe, i są to najczęściej 

trylogie. Jedną z nich była trylogia pt.; ,,Outliersi'', autorstwa Kimberly 

McCreight. Opisanie tych wspaniałych trzech tomów słowem ,,fajne'' jest 

banalne. Aby przekonać się jak bardzo niesamowita jest ta powieść, należy tego 

doświadczyć na własnej skórze, a raczej na oczach. Jednym z powodów tej 

wypowiedzi jest również podkreślenie ważności samego czytania. Gdyby 

człowiek nie czytał, praktycznie nie potrafiłby używać swojej wyobraźni. Nie 

potrafiłby należycie się wysłowić, opisać przedmiotu lub sytuacji, co sprawia 

częste trudności w życiu dorosłych, dlatego dobrze jest czytać od kołyski. Jest to 

również lepszy sposób na spędzenie wolnego czasu, ponieważ dużo na tym 

zyskamy. Warto też się zastanowić czy gry, portale społecznościowe i media 

dadzą nam tyle samo co dobra książka. Mimo niechęci młodych do chociażby 

sięgnięcia po lekturę, na świecie jest sporo osób utrzymujących tradycję 

papierowego wypoczynku. Ten, komu zależy na czytaniu, da sobie radę i obroni 

swoją rację. A ci, którym się po prostu nie chce, to już zupełnie inna bajka. Nie 

brakuje takich osób również i w naszej szkole. Aby zwiększyć czytelnictwo 

możemy wspólnie w młodszych klasach czytać dla dzieci krótkie powieści i 

opowiadania. Możemy też poszerzyć tematykę utworów w szkolnej bibliotece, 

tak, aby każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aby uczniowie czytali nie tylko 

zadane przez polonistę lektury, należy się czasem zastanowić czy przypadkiem 

nie umyka nam coś z naszego krótkiego dzieciństwa. Dobra książka daje dobre 

emocje i dobre wspomnienia. Internet daje nam problemy z oczami i plecami, 

których nie da się wyleczyć. Będąc dzieckiem można wiele zdziałać na korzyść 

przyszłego życia. Możemy przez to więcej rozumieć i mieć więcej empatii. 

Możemy też się oderwać od problemów jakich dostarcza nam nastolatkowe 

życie. Należy o tym pamiętać, mając wybór książki, która ma same plusy i 

komputera, który wyniszcza nam w tym XXI wieku radość z rzeczywistego 

życia. Dziękuję za uwagę i wysłuchanie. 

 

Teresa Hołubowska kl.VIII: 

Lubię czytać, ponieważ pozwala mi to odciąć się od rzeczywistości. Dzięki 

książkom mogę odetchnąć, kiedy jest mi naprawdę ciężko. Mogę zapomnieć o 

moich problemach. Można by powiedzieć, że zatrzymują czas. Często jest to 

przygoda w głąb siebie samego. Literatura poszerza światopoglądy i powiększa 

naszą wyobraźnię. Uważam, że czytanie jest ważną częścią naszego życia. 

Czytamy tak naprawdę od 7 roku życia. Towarzyszy ono nam przez całe życie 

nawet w najprostszych czynnościach. Czytanie nie powinno być zapomniane w 

dobie Internetu i mediów społecznościowych, ponieważ jest to zupełnie co 



innego. Zapach książki, struktura papieru pod palcami jest doznaniem, którego 

nic nie zastąpi. Można to porównać do zamienienia róży na chwast. Ja osobiście 

czytam to, co tylko wpadnie mi w ręce.  Nie mam ulubionej książki ani rodzaju 

literackiego. Przytoczenie w tej chwili jakiegokolwiek tytułu jest dla mnie 

bardzo trudne. Nie mam też książek, których nie lubię. Są tylko książki, które 

czytało mi się w pewnym sensie trudno. Najlepszym sposobem według mnie na 

zachęcanie młodych ludzi jest mówienie o wielkości książek. O mądrości, którą 

za sobą niosą. Nasza lista książek, które przeczytaliśmy w danym roku nie 

powinna kończyć się na lekturach obowiązkowych. Niektóre naprawdę 

wciągają, aż chcemy wracać do nich kilka razy. Nasza biblioteka szkolna 

zawiera bardzo dużo ciekawych pozycji, w których każdy znajdzie coś na 

pewno dla siebie. Mogę zaręczyć że jak raz znajdziecie się w krainie książki, już 

nigdy nie będziecie chcieli z niej wracać. 

 

Swoimi doświadczeniami czytelniczymi podzielili się z uczniami również 

Dyrektor Szkoły i Nauczyciele: 



 



 

 

 

 

 

 

 



Uczniowie z zainteresowaniem przysłuchiwali się wszystkim wypowiedziom. 

 

 

 



 

 



 

 

Debatę podsumowała nauczycielka biblioteki Danuta Stankiewicz, 

podziękowała też wszystkim uczestnikom debaty i rozdała słodkie upominki. 

 



 



 



 



 

 

 

 



 


