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„Czytanie jest niezbędne do rozwoju” – we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja 

warsztatów „Polska czytająca – uruchamiamy Supermoc książek”  
 
Czytanie jako niezbędny czynnik rozwoju – w takim duchu odbyły się kolejne warsztaty „Polska 
czytająca – uruchamiamy Supermoc książek”. Samorządowcy i przedstawiciele instytucji centralnych, 
bibliotekarze i edukatorzy, aktywiści i ludzie biznesu – zastanawiali się razem, jakie strategie przyjąć, by 
podnieść poziom czytelnictwa w Polsce. 
 
Czytelnictwo w Polsce nie jest na poziomie satysfakcjonującym, ale odpowiedź na pytanie, jak ten 
poziom podnieść, jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Takie jest podłoże powstałej 
nieformalnej koalicji na rzecz czytelnictwa, która już kolejny raz spotkała się na intensywnych 
dwudniowych warsztatach.  Tym razem warsztaty odbyły się we Wrocławiu, przy okazji jubileuszowej, 
trzydziestej edycji Wrocławskich Targów Dobrych Książek, objętej honorowym patronatem Małżonki 
Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. 
 
W naradach uczestniczyli samorządowcy i bibliotekarze z różnych stron Polski, reprezentowane były 
miasta literatury UNESCO Kraków i Wrocław, ale także Gdańsk, Katowice, Zabrze, Choszczno, 
Gdynia, Sopot i Warszawa. Każdy z nas pracuje na co dzień dla swoich mieszkańców ale szalenie ważne jest też 
wypracowywanie wspólnej strategii, budowanie pewnych standardów - i nad tym właśnie pracował mój stolik – nad 
standardami „gminy czytającej”.  Cieszę się, że Kraków jako Miasto Literatury UNESCO ma szansę podzielić się 
doświadczeniami, ale też inspirować działaniami innych. – zaznaczył Robert Piaskowski, pełnomocnik 
prezydenta Krakowa ds. kultury.   
 
Bardzo wartościowy jest namysł nad tematem czytelnictwa, które jest przecież sprawą z gruntu wspólną: czytelnictwo jest 
realnym czynnikiem rozwoju dla Polski – jest fundamentem wszelkiej edukacji. Mówiąc wprost: Polsce, w tym biznesowi 
się najzwyczajniej opłaca, by Polacy czytali więcej – bo będą bardziej innowacyjni. – podkreśliła Izabela Sadowska, 
prezes zarządu Lubimyczytac.pl 
 
Czytanie i książka w szkole, czyli jak sprawić, by uczniowie polubili czytanie, było jednym z gorących 
tematów. To ogromnie ważna ale też niełatwa sprawa. Jako potężny wydawca edukacyjny czujemy zobowiązanie, by 
prowadzić dzieci ku czytaniu, z drugiej strony do tego potrzeba jednak szerokiej koalicji. Cieszę się, że budujemy taką 
koalicję na spotkaniach „Polska czytająca – uruchamiamy Supermoc Książek” – dodała Dorota Twarowska, 
pełnomocnik zarządu wydawnictwa Nowa Era. 
 
Spotkania „Polska czytająca – uruchamiamy Supermoc Książek” są wspólną inicjatywą Fundacji 
Powszechnego Czytania, Krakowskiego KBF-u, Polskiej Izby Książki i Wrocławskiego Domu 



 

 

Literatury i prowadzone są już drugi rok.  
 
Naszym celem dalekosiężnym jest zwiększenie odsetka czytających Polaków – dla ich osobistego rozwoju, ale także z 
myślą o rozwoju Polski. To oczywiście proces długotrwały, wielopoziomowy i skomplikowany. Dlatego uznałyśmy za 
zasadne, by zaprosić do współpracy ludzi z różnych środowisk, z różnych miejsc w Polsce, ale też z różnych poziomów 
decyzyjności. Perspektywa szefów dużych instytucji czy samorządów, doświadczenia nauczycieli czy pracowników 
instytucji, doświadczenie organizacji pozarządowych i biznesu – ważne jest dla nas, by wszystkie te perspektywy łączyć, 
brać pod uwagę, byśmy się wzajemnie słyszeli. To jest metodologia, która umożliwi nam stworzenie realnej, osadzonej w 
rzeczywistości, przemyślanej ale też możliwej do realizacji strategii podniesienia poziomu czytelnictwa w Polsce – 
podkreśliły koordynatorki inicjatywy: Maria Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania, 
Katarzyna Janusik, kierowniczka działu programowego i PR Wrocławskiego Dom Literatury, Grażyna 
Szarszewska, dyrektor generalna Polskiej Izby Książki i Urszula Chwalba, kuratorka programu Kraków 
Miasto Literatury UNESCO. 
 
Od poziomu czytelnictwa zależy w dużej mierze potencjał rynku książki, możliwość rozwoju wydawnictw czy też  
księgarń. Jest to zależność 1:1, stąd Polska Izba Książki od początku swego istnienia inicjuje i wspiera proczytelnicze 
aktywności, wskazując jednocześnie na dramatyczną sytuację księgarń w Polsce. Osiągnięcie kolejnego etapu projektu 
Polska Czytająca cieszy mnie bardzo – stwierdziła Sonia Draga, prezeska Polskiej Izby Książki. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Fundacja Powszechnego Czytania jest organizacją non profit, która powstała w 2018 roku, dzięki woli 
współpracy konkurentów - wydawców i stawia sobie za cel podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. W 2019 
r Fundacja uruchomiła program Książka na receptę. Recepta na sukces zapraszając do współpracy pierwszego 
pediatrę na świecie, który  w 1990 roku zaczął przepisywać czytanie jak witaminy. W 2020 roku, w dniu 
zamknięcia szkół, Fundacja stworzyła kampanię #TerazCzasNaCzytanie namawiając rodziców do odrywania 
dzieci od ekranów. W 2021 roku opublikowała pierwszy polski poradnik upowszechniania czytania Supermoc 
książek oraz Supermoc książek w przedszkolu. Od dnia wybuchu wojny w Ukrainie prowadzi akcję #KsiążkaChroni, 
której celem jest dostarczenie książek dzieciom uchodźcom i pomoc wydawcom ukraińskim, w czerwcu b.r. we 
współpracy z Unią Metropolii Polskich wystartowała z kampanią #CzytanieRządzi, w grudniu b.r. prowadzi 
świąteczną kampanię fundraisingową #UwolnijSupermocDobra Fundacja zaprasza do współpracy wszystkich 
ludzi zainteresowanych tematem podniesienia poziomu czytelnictwa w Polsce. 
 
KBF jest gminną instytucją kultury, która od ponad dwudziestu lat nieprzerwanie działa na rzecz rozwoju 
przemysłów kreatywnych, turystyki kulturalnej, branży spotkań i przemysłów czasu wolnego. Główne obszary 
działalności KBF to: literatura, film, muzyka, sztuki wizualne, turystyka, inicjatywy lokalne i edukacja.  Instytucja 
zajmuje się organizacją i promocją imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
takich jak: Misteria Paschalia, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Festiwal Conrada, Wianki i wiele innych 
rozpoznawalnych marek. KBF jest również współgospodarzem Pałacu Potockich, wydawcą czasopism i 
operatorem programów Kraków Culture, Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz Krakow Film Commission. 
 
Polska Izba Książki (PIK) to samorząd gospodarczy branży wydawniczo-księgarskiej. Izba działa od 1990 
roku. Jej podstawowym zadaniem jest dbałość o jak najdogodniejsze warunki rozwoju gospodarczego branży, 
piśmiennictwa oraz czytelnictwa w Polsce. Zrzesza ponad 150 firm działających na rynku książki; jest jednym z 
inicjatorów powstania i współfundatorów Fundacji Powszechnego Czytania. 
 
Wrocławski Dom Literatury to instytucja powstała w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 
Organizuje wydarzenia literackie, poczynając od spotkań autorskich, przez projekty edukacyjne, rezydencje 
literackie i działalność wydawniczą (w ramach Wydawnictwa Warstwy), po festiwale i nagrody, by wymienić tu 



 

 

tylko Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus czy Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. WDL pełni 
też rolę partnera po stronie miasta Wrocławia dla działań Fundacji Olgi Tokarczuk oraz koordynuje literackie 
projekty międzynarodowe w ramach różnych sieci współpracy, jak chociażby Międzynarodowa Sieć Miast 
Schronienia (ICORN), do której stolica Dolnego Śląska należy od 2015 roku. W 2019, za sprawą aplikacji 
przygotowanej przez zespół WDL, Wrocław dołączył także do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto 
Literatury, a w 2022 roku podpisał deklarację założycielską nowej sieci międzynarodowej współpracy literackiej – 
Światowych Stolic Książki UNESCO. 
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