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Jak oni czytają! 
Kilkudziesięciu uczestników 

wystartowało w pierwszej edycji 
płockiego konkursu pięknego 
czytania. Do promowania i pro
pagowania słowa w jak najpięk
niejszy sposób, chętnych zapro
siła nauczycielka III Liceum 
Ogólnokształcącego Grażyna 
Rybicka. 

Pomysł spotkał się z bardzo przy
chylnym przyjęciem dzieci i mło
dzieży. Swoich sił w starciu ze sło
wem spróbowało ponad czterdzie
stu uczestników, począwszy od 
przedszkolaków po uczniów szkól 
ponadgimnazjalnych. - Konkurs, 
którego inicjatorką i pomysłodaw
czynią jest Grażyna Rybicka, to 
w części pokłosie naszych obserwa
cji. Często smutnych, kiedy słyszy
my, że młodzi ludzie nie radzą sobie 
z czytaniem. Ale także chęć pokaza
nia wielu młodych łudzi, którzy sa
mi z siebie pięknie czytają, mają 
potrzebę czytania i zaglądania do 
książek. To również punkt wyjścia 
do tego, by zachęcać do obcowania 
Z książką, zmiany mentalności, wy
rabiania nawyku i umiejętności 
czytania. Od czytania literatury 
pięknej zaczynamy przecież swój 
rozwój intelektualny, poznawanie 
świata, jego rozumienie. Czytanie 
jest piękną sprawą i trzeba to pro

pagować - przybliżała zamysł 
przedsięwzięcia dyrektor Biblioteki 
Pedagogicznej w Płocku, Barbara 
Zielińska. 

Konkurs pięknego czytania, to 
już kolejna propozycja liceum 
i Grażyny Rybickiej zachęcająca 
do „bliskich" spotkań z literaturą, 
poezją i słowem pisanym. Warto 
wspomnieć mające wieloletnią tra
dycję Biesiady Literackie. Razem 
z konkursem pięknego czytania ma 
zachęcać do szlifowania warsztatu 
pięknego słowa. - W naszym kon
kursie nie tyle idzie o rywalizację, 
co o to, byśmy umieli i chcieli ko
munikować się pięknymi słowami. 
Mam nadzieję, że kolejne edycje 
konkursu będą nam się rozrastały, 
będzie przybywało uczestników, 
a domowe biblioteczki uginały od 
chętnie czytanych książek - mówi
ła Grażyna Rybicka. 

W pierwszej edycji jurorzy na
grodzili w poszczególnych katego
riach wiekowych następujących 
uczestników: Klaudię Kowalew
ską z Miejskiego Przedszkola nr 
17, Maję Borowską ze Szkoły Pod
stawowej w Liszynie, Martę Fel-
czak ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Sierpcu, Agnieszkę Orysiuk 
z Gimnazjum nr 6 w Płocku, Kata
rzynę Romanowską z III LO. rad 


