
 

 

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej 
akcji czytelniczej: 
 
Czytaj PL 2022 – Jest treść? Jest forma! 
 
Już od ośmiu lat listopad to miesiąc kojarzący się z Czytaj PL – największą  
w Polsce (a może i na świecie!) akcją promującą czytelnictwo. Właśnie ruszyła 
kolejna edycja projektu, a wraz z nią moc niespodzianek dla miłośników 
czytania i dobrej literatury. W tym roku dzięki aplikacji Woblink, fani literatury 
będą mieli możliwość pobrania za darmo aż 18 książek, wśród których znajdą 
tytuły królujące na listach bestsellerów, nagradzane, docenione przez 
krytyków, i takie, które podbiły serca czytelników. 

Czytaj PL to akcja, która promuje czytelnictwo w Polsce i poza jej granicami. Jej 
korzenie sięgają 2013 roku, gdy Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury 
UNESCO. Przez te lata zaistniała na wszystkich kontynentach, skorzystało z niej 
kilkaset tysięcy osób z kilkudziesięciu tysięcy miejscowości i prawie 50 krajów  
z całego świata. Tylko w ubiegłym roku ponad 40 tysięcy użytkowników zrealizowało 
ponad 75 tysięcy wypożyczeń! 

Czytaj PL 2022: Jest treść? Jest forma! 

Kto czyta książki, ten ma formę, by prowadzić ciekawe rozmowy, rozwijać 
wyobraźnię, poszerzać horyzonty czy uczyć się nowych rzeczy.  

https://czytajpl.pl/


Aby dołączyć do Czytaj PL, należy pobrać aplikację mobilną Woblink z App 
Store lub Google Play i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednej 
z oficjalnych grafik akcji. Po zeskanowaniu kodu można cieszyć się bezpłatnymi e-
bookami i audiobookami z listy 18 dostępnych tytułów. Plakaty z kodami QR 
dostępne są na terenie szkoły. 

Czytaj PL – największa akcja czytelnicza w Polsce, a może i na świecie 

Popularność projektu Czytaj PL rośnie z każdą kolejną edycją. W ubiegłym roku 
wzięło w nim udział blisko 40 000 czytelniczek i czytelników, którzy wypożyczyli 
ponad 75 000 książek. Wynika z tego, że prawie każdy uczestnik akcji sięgnął po 
dwie książki! Swoim zasięgiem Czytaj PL objęło 6 kontynentów i było promowane 
przez 31 miast, 1000 szkół i ponad 1000 ambasadorów! 
Do budowania czytelniczej formy razem z Czytaj PL zachęcamy w internetowych 
serwisach literackich, na Facebooku, Instagramie oraz TikToku. Akcja będzie obecna 
nie tylko w świecie wirtualnym, ale i w przestrzeni miejskiej dzięki zaangażowaniu 
miast partnerskich. W ramach akcji „Upoluj swoją książkę” ponownie Ambasadorami i 
Ambasadorkami czytelnictwa staną się uczniowie i uczennice szkół średnich w całej 
Polsce. Będą oni mogli promować akcję między innymi dzięki oryginalnym koszulkom 
z kodem QR według projektu Michała Loby. Przedpremierowo książki z akcji Czytaj 
PL zostały udostępnione dla uczestników i uczestniczek 25. Międzynarodowych 
Targów Książki w Krakowie. 
Książki dostępne w 8. edycji Czytaj PL 

W głównej bibliotece akcji Czytaj PL znajdują się: 

1. Kirke, Madeline Miller, tłum. Paweł Korombel, Wydawnictwo Albatros 
2. Samosiejki, Dominika Słowik, Wydawnictwo Literackie 
3. Apartament, Izabela Janiszewska, Wydawnictwo Czwarta Strona 
4. Mortalista, Max Czornyj, Wydawnictwo Filia 
5. Chąśba, Katarzyna Puzyńska, Wydawnictwo Prószyński Media 
6. Demonomachia, Marek Krajewski, Wydawnictwo Znak 
7. The Spanish Love Deception, Elena Armas, tłum. Mateusz Baka, Wydawnictwo 

Otwarte 
8. Wrony, Petra Dvorakova, tłum. Mirosław Śmigielski, Wydawnictwo Stara Szkoła 
9. Liczby nie kłamią, Vaclav Smil, tłum. Michał Strąkow, Wydawnictwo Insignis 
10. Plac Senacki 6 PM, Vincent V. Severski, Wydawnictwo Czarna Owca 
11. Wiek paradoksów, Natalia Hatalska, Wydawnictwo Znak 
12. Gra w rasy, Przemysław Wielgosz, Wydawnictwo Karakter 

Biblioteka dla młodzieży, udostępniona w ramach „Upoluj swoją książkę”, obejmuje: 

1. Cały ten czas, Hania Czaban, Wydawnictwo We Need YA 
2. Stan splątania, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Wydawnictwo Literackie 
3. Lore, Alexandra Bracken, tłum. Michał Zacharzewski, Wydawnictwo Jaguar 
4. Siostra gwiazd, Marah Woolf, tłum. Ewa Spirydowicz, Wydawnictwo Jaguar 
5. Szklane ptaki, Katarzyna Zyskowska, Wydawnictwo Znak Literanova 
6. Jak to wyjaśnić?, Kacper Pitala, Wydawnictwo Otwarte 

https://apps.apple.com/pl/app/woblink/id397088621
https://apps.apple.com/pl/app/woblink/id397088621
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woblink.reader

