
DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI? 

 

Witam wszystkich bardzo serdecznie  

Chciałabym dzisiaj poruszyć temat: Dlaczego warto czytać książki? 

 

 

 

 

 

 

Wiem, że wśród Was nie ma zbyt wielu fascynatów spędzania 

wolnego czasu na czytaniu - wielka szkoda i strata dla Was  

Jest to dla mnie zupełnie niepojęte. 

Dlatego opiszę Wam, co dla mnie oznacza czytanie książek? 

To proces podczas, którego mogę przenieść się do świata, który 

sobie wybrałam (rodzaj powieści dobieram na podstawie ulubionego 

autora lub nastroju) leżąc wygodnie na kanapie. Czuję i przeżywam to, 

co przeżywają bohaterowie czytanych przeze mnie książek: śmieję się, 

raduję, a nawet odczuwam smutek, strach, napięcie doświadczając tego, 

co moi bohaterowie. 

Scenerię czytanych powieści wizualizuję według swoich osobistych 

upodobań i wyobraźni opierając się na wskazówkach i opisach autora. 

Dzięki temu poznaję różne miejsca, zakątki, różne charaktery kreowanych 

w powieści postaci i bardzo często niesamowite oraz intrygujące historie. 

Każdą książkę czytam z ciekawością, śledząc fabułę i nie mogąc 

doczekać się finiszu, który zawsze ma słodko-gorzki smak. Z jednej strony 

cieszę się, że poznałam zakończenie z drugiej jest mi smutno, że już dana 

przygoda dobiegła końca. 

Zawsze z dreszczykiem emocji rozpoczynam kolejną książkę 

zastanawiając się w czym tym razem będę uczestniczyć i co przeżyję wraz 

z moimi bohaterami.  



Książki to bogactwo przeżyć, źródło 

cennych informacji, historie i losy ludzi, 

których w rzeczywistości raczej nigdy nie 

spotkam, nie poznam, (w przypadku nie-

których bohaterów to błogosławieństwo ). 

Rodzajów książek jest bardzo, bardzo 

wiele, swój ulubiony gatunku trzeba 

odnaleźć samemu. Często gusty nam się 

zmieniają, po latach dorastamy do pewnych typów, ale niezależnie od 

rodzaju literatury, jaką wybierzemy, według własnych upodobań książka 

to źródło cudownej rozrywki, niezawodny kompan, na którego zawsze 

można liczyć  

Ponadto czytanie uspokaja i redukuje 

stres. Zapamiętując podczas czytania różne 

szczegóły wzmacniamy i poprawiamy pamięć. 

Książki rozwijają naszą wyobraźnię, poszerzają 

światopogląd, często inspirują nas do działania.  

Czytając poprawiamy swoją koncentrację, 

wzbogacamy słownictwo, pisownię. Poprzez utożsamianie się z bohaterami 

(oczywiście nie wszystkimi ) czytanych powieści stajemy się bardziej 

empatyczni, łatwiej nam zrozumieć i postawić się na miejscu drugiego 

człowieka. 

Śledząc losy i poczynania bohaterów rozwijamy swoje umiejętności 

dedukcyjne: zdolności do krytycznego i analitycznego myślenia. Śledząc 

akcje powieści przeżywamy różne sytuacje, których w życiu codziennym 

raczej nie doznamy. 

Dzięki temu wzbogacamy swoje 

doświadczenie, poszerzamy horyzonty 

myślowe, rozwijamy swoją osobowość. 

Uwielbiam czytać i szczerze polecam . 

 

Alina Tyda 


