Wydarzenia promujące czytelnictwo
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Pierwszym wydarzeniem promocyjnym, zorganizowanym po przystąpieniu do realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, był „Pojedynek na miny”, który odbył się 1 czerwca
2017r. W tej nietypowej konkurencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas pierwszych, którzy
w kilkuosobowych zespołach, wspierani przez koleżanki i kolegów na widowni, zmagali się w walce
o tytuł najlepszej inscenizacji fragmentu szkolnej lektury. Ich występ stanowił ukoronowanie
projektu, mającego na celu promocję czytelnictwa dzieł klasyków oraz rozwój umiejętności twórczej
ilustracji znanych tekstów kultury. Publiczną konfrontację zespołów poprzedzał czas burzliwych
przygotowań. Ich rezultatem były ciekawe interpretacje pięciu różnych lektur. Zgodnie z Kodeksem
honorowym Pojedynku trwały one nie dłużej, niż kilka minut, miały charakter pantomimiczny
i prezentowane były z towarzyszeniem lektorów.
Wkrótce potem, 7 czerwca, w czytelni szkolnej biblioteki miało miejsce pierwsze – z dwóch
zaplanowanych na czas trwania Programu – spotkanie autorskie. Jego bohaterem był nauczyciel
języka polskiego, p. Tomasz Kukliński, który zgodził się na odważną rozmowę o własnej twórczości
w kilkunastoosobowym gronie młodzieży. Przyczynek dla wspomnianego wydarzenia stanowiły
„Abstrakcje”, czyli wydany przed dwoma laty debiutancki tomik poetycki p. Kuklińskiego, a właściwie
intensywne poszukiwanie tego tytułu przez uczniów. Spotkanie stało się nie tylko okazją do
wysłuchania kilku utworów z tomiku czy zaproszeniem do jego poznania w całości, ale też inspiracją
do międzypokoleniowej wymiany myśli i poglądów. Pamiątką po tym dialogu pozostaną dwa
egzemplarze „Abstrakcji” podarowane przez poetę szkolnej bibliotece.
Drugie wydarzenie tego typu miało miejsce jesienią, 5 grudnia 2017r. Dzień po promocji
najnowszego tomiku poezji, zatytułowanego „Czerwone skarpetki”, p. Marek Barański, znany
olsztyński poeta, pisarz, dziennikarz i redaktor, a także absolwent „Trójki” zagościł w murach swojego
dawnego liceum na spotkaniu autorskim z udziałem młodzieży. Autor aktywnie uczestniczył
w wydarzeniu: opowiedział o swojej twórczości, towarzyszących jej inspiracjach, zaprezentował kilka
utworów z ostatnio wydanego zbioru poezji i zilustrował je odniesieniami do dzieł z obszaru
malarstwa i grafiki. Poeta nie stronił też od pytań, zarówno tych zadawanych przez młodych
uczestników spotkania, jak i własnych, kierowanych w stronę słuchaczy. Rzeczowo dzielił się przy tym
swoimi spostrzeżeniami na temat stawiania pierwszych kroków na polu twórczości literackiej
i zachęcał początkujących autorów do podejmowania prób w tej dziedzinie. Na koniec wieczoru
podarował szkolnej bibliotece „Czerwone skarpetki”.
Inną formę aktywnej zachęty do lektury książek stanowił udział III LO w jednej z największych na
świecie akcji promujących czytelnictwo - CzytajPL. W ramach tej akcji 2 listopada 2017r.
wystartowała pierwsza edycja projektu „Upoluj swoją książkę”. Uczniowie szkół ponadpodstawowych
na terenie całego kraju mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków
i audiobooków. Do szkół trafiły plakaty z okładkami 12 książek i kodem QR. Książkę można było
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wypożyczyć na 5-minutowej przerwie wprost z korytarza. Wystarczył smartfon i aplikacja. Na uczniów
czekały również konkursy i nagrody.
Aspekt rywalizacji jako narzędzia promocji czytelnictwa znalazł także swój wyraz w organizacji
dwóch wewnątrzszkolnych konkursów, które zostały rozstrzygnięte w listopadzie 2017r. Jeden z nich
to „Jesienne zaczytanie” – konkurs fotograficzny, mający na celu rozwój kreatywności uczniów oraz
popularyzację wśród nich pasji fotograficznej i czytelnictwa, a drugi – „Pierwsze wiersze” – konkurs
poetycki, pomyślany jako zachęta do własnej twórczości literackiej, a także inspiracja literackich
debiutów młodzieży. Zdjęcia nagrodzone w konkursie można było podziwiać na wystawce w szkolnej
galerii prac uczniowskich „Kreatywna Ściana” oraz w zakładce biblioteki, na podstronie o tej samej
nazwie, a zwycięski utwór poetycki został udostępniony czytelnikom w „Tekstach z szuflady”,
znajdujących się na liście rozwijanej tej samej zakładki.
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