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R

osnące zainteresowa,nie ,opinii społecznej sprawami wy-

chowania młodzieży w okresie precyzowania celów i treści pracy dydaktyczno- wychowawczej w
refo,rmowa,nym szkolnictwie, powoduje konieczność podejmowania
róilnego rodzaju prac bada,wczyoh
dotyczących ,intelektualnego dojrzewania ml~odego po~olenia oraz
kształtowania postawy ideowej i
etycz:no-mora lnej.
Spor.o rreflekisji rna powyższe tematy dosta~czyły wyniki badań nad
społecZlną funkcją sz~oly średniej
ogólnokiształcqoej,
przeprowadzonych p~zed dwoma laty w trzech liceach ~ogólnoksZitałcących w woj.

tielonogórskiim
(w
Glogowie,
Wschowie i Zielonej Górze). Material zebrany poderos tych badań został uzupełniony, zaktualizowany i
częścj,owo ZiWery,H~oWIOny w wyniku
arna'lizy treści odpowiedz.i na pytan'ia ankiety czytelniczej, które ·zebrano w roku 1962 w tych samych
trzech .liceach ogólnokształcących.

ZAINTERESOWANIA
INTELEKTUALNE
l CZYTELNICZE
młodzieży szkolnej

w woj. zielonogórskim

W badamiach przeprowadzonych
przed blku laty !przy pomocy różne
go rodzaju metod został ustalony
!Zasób wiadomości, umiejętności i
nawyków prawie stu absolwentów
klasy jedenastej ora.z ich zainteresowania irntelektua:lne i czyte,f,nicze.
Ankie~tą ozytelni'czą w 1962 objęto
120 uczniów 3 kla~s dziesiątych. O
i:le w badaniu wyników sprawności
naucza,n,ia za,s~adnkzą metodę stonorwiła arna,Ji.za treści odpowiedzi na
pytarn.ia testowe z poszczególnych
przedmi,otów rnaucza.nia, ~to w bada:n,ia,ah nad z:airntereso,waniami irntelektuarlrnymi :i ,czytelniczymi podstawową metodę stornowiła ana·liza
treści odpowiedzi ankietowych. W
badaniach :nad za'irnteresowaniami
>irnte,fektua,fnymi i czytelniczymi chodzi/lo głównie o ustolenie:

a) jakim zmianom ule~gają zainte,res,owania młodzieży w okresie jej pobytu w szkole średniej,
b) jaki wpływ na te zmiany wywiera treść nauczania poszczególnych
przedmiotów oraz liiteratura piękna i popularno~nauk!owa.
Pytania ankiety czytelniczej poza wstępnymi informacjami ogólnymi
o płci, wieku i przynależności społecznej ucznia, dotyczyły na,stępujących
spraw:
1. Jak<ie dziedziny życia i przedmioty naucZ'ania interesowały Cię w ostatnich latach nauki w szko1le podstawowej?
2. Jakie dziedz,iny życia i pm:edmi,oty nauczania 'interesują Cię obeonie?
3. Ile godzin dtiennie przemaczasz na ·czyta,nie ks1iążek?
4. Czym kierujesz się w wyborze lektury:
a) wykazem książek podanych przez nauczyciela,
b) sugestiami ko,legów,
c) uwagami bibliotekarza,
d) recenzją ks.iążki (w pras,ie, radiu, lub telewizji).
5. Jaka tematyka 'książki :najbardziej Cię interesuje i 1dlaczego?
6. Które z poznanych książek najgłębiej przemyślałeś ,i najtrwalej zapamiętałeś?

7. Która z poznanych postaci z przeczytanych utworów najbardziej Ci się
podoba 1i dlaczego?
8. Czy w Twoim otoczeniu 'Spotyk,asz l~udzi ta,kich, jakich poka·zuje książ
ka?
9. Czy 'i w ja,ki sposób literatura pię~na pomaga Ci planować swoje ży
cie i dosikona.J:ić je?
10. Czy sz:koł,a pomaga Ci w rozw,iązywani'u problemów 'i wątpliwości
powstających pod wpływem !literatury pięknej?
11. Co wywołuje w Tobie głębsze i trw~alsze przeżycia emocjona'l1ne: książ
ka, teatr, :kino, czy telewizja?
12. W jakim stopniu literatura popularno-noulkiowa pomaga Ci:
a) pogłębić i utrwa!Jić wia,domości Z'dobyte na lekcjach w szkole,
b) rozwijać zainteresowania ulubioną dziedziną wiedzy?
13. Jakie dziedziny nauki i techniki w literaturze popula,nno-naukowej
najbardziej Cię interesują i dlaczego?
(Wymień przynajmniej jeden tytuł książki).
14. W jakim stopntiu wydaWinidwa LTK ułatw,iają Ci poznanie przeszłości oraz aktualnej problematyki społecznej, poBrtycZJnej i kulturalnej Ziemi Lubuskiej?
(Wymień przynajmniej jeden Zlnany Ci tytuł,kisiążki tego wyd.).
Na podstawie odpowiedzi uzyskanych na powyższe pytania możemy
stwierdzić, że w okresie nauki w ,szkole średniej zainteres·owania intelektualne młodzieży ulegają zmianom.
Ba,rdzo powaŻlnie w:zmsta zainteres,owanie młodzieży techniką, a jednocześnie rzecz dziwna, zmni·ejsza S·ię za.interes,owalnie Hzyką, ohemią i matematyką. Chawkterystyczne jes't również zmn,iejs.zenie się l<iczby uczniów klas
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jedenastych interesujących się historią, przyrodą i geografią, literaturą
i językoznawstwem omz spoTtem. Wśród nowych zainte,resowań w niektórych wypowiedziach spotykamy psychologię i pedagogikę.
O ewolucyjnym 'rozwoju i zmianie kie·runku 2ainteresowań mf,odzieży
informuje nas następujące zestawienie liczbowe:

Interesujące

przedmioty

nauczania i dziedziny życia

Okresy w
klasa Vlł

życiu

ucznia
klasa XI

matematyka

24,4%

16,2%

fizyka -

27,9%

30,2%

technika

4,6%

12,8%

biologia

23,2%

31.4%

geografia i podróże

38,3%

31,4%

historia

30,2%

23,2%

30,2%

24,4%

chemia

językoznawstwo

i literatura

5,8%

pedagogika i psychologia
rolnictwo

1,2%

muzyka

8,1%

8,1%

rysunek, malarstwo

9,3%

3,5%

25,5%

17,4%

8,1%

16,2%

życie społeczno-polityczne

7,0%

8,1%

teologia

2,3%

1,2%

sport
film i teatr

Nadmienić należy, ie częsc uczn1ow w swych wypowiedziach równocześnie wymieniła kil,ka intere.s·ujqcych przedmiotów lub dtiedzin życia,
co oczywiście wpływa na mniejszą przejrzystość wyżej omawia·nego zestawien,ia, oraz obiektywność ścisłego okreś·lernia k,iewnku za'i,nteresowania.

O rozwoju i !Zmianie kierunku zainteresowań ·intelektualnych podczas
nauki w sz:ko,le średniej pisze między innymi uczennica M. M. ze szk'oły
w Głogowie:
,.Najba~dziej interesowała mnie w szkole podstawowej fi.zyka, a zwłmz
cza dz;ialanie przyrządów (np. działanie s.zko,lnych mode·li silników e·lektryc.z;ny•ch, wyłączni•ków itd.). Obecnie interesują mnie rnowości wydawnicze,
repe·rtua.r teatrów, fi'lm. Zajmują mnie w dalszym ciągu nauki ścisłe,
a zwłaszcza chemia, którą 'chciałabym studiować".
Podobnie o ·rozwoju zaintere<Sowań pisze uczennica kl. XI ze Wschowy:
,.W ostatnich latach w szkole podstawowej specjalnie n;ie ·interesowałam
się otaczającym życiem zo wyjątkiem środowiska, w którym żyłam. lnte·re·
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sowa! mnie język polski. Obecnie śledzę bieg wydarzeń politycznych. Interesuję się współczesną literaturą europejską. Interesuje mnie w dalszym
ciągu język polski oraz biologia i historia".
O ile wzrost zainteres·owań przyrodoznawstwem można by w pewnym
stopniu wytłumaczyć rezultatami nauki tego przedmiotu w sz;kole średniej.
to wzrost zainteresowań techniką wśród ucz;niów kl. XI przy zmniejszeniu
zai,nteresowań fizyką, chemią i matematyką przema,wia ·mczej za tym, że
rozwijają się one raczej pod wpływem bodźców oddziaływających na mło
dzież poza murami szkoły.
W konsekwencji zainteresowania młodzieży techniką w warunkach
wciąż jeszcze tradycyjnej organizacji nauczania w szkole ograniczają się
do poznawania konstrukcji i funkcjonowania maszyn poza szkolą, przeważnie bez ja,kże ważnego powiązania doświadczeń prarktycz<nych ze znajomością praw fizycmych, które stanowią teoretyczne podstawy różnego
rodzaju konstrukcji i urządzeń technicznych.
Potwierdzają to niektóre wypow.iedzi nauczycieli.
W jednej z nich czytamy: .,Młodzież interesuje się e•lektryc:mośdą,
a szczególnie radiotechniką, najnowszymi osiągnięciami techniki od strony
praktycznej".
Obiektywność powyższej uwagi potwierdzają wyniki odpowiedz,i mło
dzieży na pyta,nia: .,Jakie dziedziny nauki i te,ahniki w l:i,teraturze popularno-naukowej najbardziej Cię irnte•resują i dlacze9o?
Przedstawiają się one następująco:
Lp.

Interesująca

l

dziedzina
techniki i nauki

1.

Cybernetyka

2.

Kosmonautyka i lotnictwo

% odpowiedzi
uczniow kl. X
8,3
16,2

3.

Astronomia

4.

Elektrotechnika i radiotechnika

23,7

5.

Telewizja

17,8

6.

Mechanika

29,3

7.

Fizyka i chemia

18,1

8.

Biologia

12,4

7,8

(Analogicznie jak w poprzednim zestawieniu uwzględniono wypowiedzi zawierające
stwierdzenie uczniów o zainteresowaniu kilku dziedzinami nauki i techniki).

Z powyższego zestawienia nie trudno zauważyć, że młodzież w głównej
mierze w literaturze porpulamo-:nauk•owej szuka wyjaś.nienia spraw
zw.iązanych z najnowszymi osiągnięciami techniki, przy czym największe
zamteresowanie jest elektrotechniką i radi·otechniką oraz mechaniką.
";'iększości jednak wypowiedzi zainteresowania mecha,ni,ką ograniczaJą s1ę do chęci poznania konstrukcji i zasad funkcjonowa·nia po~azdów.
Stosunkowo ubogo przeds·tow.ia s·ię znajomość Hteratury popularno-

'!"
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noukowej, bo około 60% interesujących się mechaniką wymienia tylko
"ABC początkującego k,iemwcy", a 460/o interesujących się elektrycznością,
r·adiem i telewizją wymienia: .,Elektronikę w szkole i w domu". Poza tym
we wszystkich ankietach mo.żna spotkać zainteresowanie .,Młodym technikiem" 1] .,Hory~ontami technirki".
Znaczna część ucZJniów w swych wypowiedz.i·ach wymienia jednocześnie
po kilka ]Interesujących dziedzin techniki. Przeważnie dotyczy to jednak
treści odpowiedz•] ankietowych chłopców, któr.zy często równo::ześn1ie wymieniają zainte,resowanie elek·trycznością, radiem, telewizją i fizyką. W wypowiedziach dziewcząt tylko w nie:z:nacz:nym procencie występuje za,JntereSiowanie astronomią ·i chemią. W ztna·cz:nie większym stopniu interesuje je
notom i as t przyrodoZJn:awstwo.
Analogkme ·.rÓżnice między za·lnteresowanlami intelekrt:ua.lnymi chłop
ców i dziewcząt możemy także stwierdzić porównując stosun.ek ich do poszczególnych przedmiotów na·uczania:
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fleć

Interesujące

przedmioty
nauczania

język

polski
matematyka
fizyka
chemia
biologia
historia
geografia

chłopcy

21,0
29,2
45,9
29,7
16,8
29,7
43,2

% / dziewczęta %
42.6
26.4
21,2
21,2
23,8
40,4
43,8

Ogółem%

33,1
27,6
32,1
25,0
20,7
35,7
43,5

Z zestawienia l·iozbowego, w którym uwz,g·lędniono srtwierdzenie pos.zcze.gólnych uczniów o zailnte,res,owan.Ju ;kilku przedmiotami nauczania
wynika wprawdzie, że nie ma więks,zych ,rói:nic między liczbą 'chłopców
i dziewcząt interesujących s,ię matematy·ką, to jednak mniejsza liczba
ahł,opców interesujących się ję.zyk,iem polskim, hi:s•to~ią !i bJ.olog.lą przy wyra:łnej przewadze nad dziewczętami w zainteresowaniach fizy,ką i chemią
potwierdza slusz:ność uwa•g,J jedneg;o z nauczycieli, który w wypowiedZJi
ankietowej stwierdził:
"Zainteresowania młodzi·e•ży są •rÓŻ!ne. Chł·opców pr:zede wszystkim pociąga fizyka, chemia i technika, a dziewczęta raczej naurki humanistyc:me".
Stwie.rd,z;one zmia•ny zainteresowań uc21niów poszczególnymi przedmiotami nauCZJania .zachodzące w okresi·e dojrrzewania psychJ,cznego zwróciły
uwagę badająceg•o n:a wpływ, jaki p!iawrdopodobn:ie wywierają trudności
w nauce tna zm]a,ny kieruniku za,Jnteres·owań.
Przypuszczen.ie to potwierdzają wypowiedzi uczniów, którzy przyz:nają,
że łatwość uczen].a s.ię l dobre oceny pociągają młodzież do nauki i wzbudzają za,Jntere·sowan.Je przedmiotem, podcza,s gdy niepowodzenia w nauce
są raczej czynnikiem zniechęcającym.
Wspomina o tym jeden z uczniów ze Wschowy:
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,.Najbardziej inte:resują mnie języrki. Przyczyną zainteresowania jest lekkość, z jaką uczę się języków obcych. Z języka niemieckiego mam ocenę
dobrą, a z języ;ka msyjskiego ocenę bardzo dobrą".

Jedna z uczennic z tej samej szkoły za:uwaia:
,.Najba1rdzie~ interesują mnie takie dziedzi1ny wiedzy jak bi:ologia i fizyka, ponieważ ;nie sprawiaJą mi zbyt wiel1kiej rl!rudnośd w nauce. Wiadomości z tych przedmio·tÓw mają Z·O'S·tosowanie w życiu praktycznym".

O 1zniechęceni·u ucznia do nauki z powodu napotykonych trudności
pisze jeden z uczniów z Zielonej Góry:
,.Największą trudność sprawia mi matematyka. Dlatego jej nie lubię.
Gdy nie rozumiem nowego tematu lekcji, boję się zgłosić do odpowiedZii,
gdyż nauczyciel każe mi iść do tablicy, a gdy się pomylę w jakimś działaniu,
zaraz stawia dwóję".
Zależność k,ierunku j trwałość zainte:resowania ucznia od zas1obu wiedzy
w określonym p~zedmi:ocie naucza1nia omz łotwość jej przy~swaja:nia ZIOstala ustalona w wyniku porównania treści wypowiedzi anki·etowych z rewltatami rozwiązania zadań testowych, które zawierały zaiSób wiadomośoi
ucz:niów kl. XI z języka polskieg:o, matematyki, h:istodi, bi'ologii, fizyki.
W ooenie j<akości roz:wiąz,arnia zadań testowych przyjęto, że za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania z domego przedmiotu
uczeń otrzymał sto punktów.
Wynik~i po~równa:nia wypowiedzi ankietowych z rezultarl!ami rozwiq,zania
zadań testowych zawiera na~tępujące .zestawienie liczbowe:

Wyniki

Przedmioty

rozwiązania

interesujące młodzież

zadań

testowych
86 uczniów kl. XI
w punktach

j. polski

% h:stor:a %

biologia

%

fizyka

% matemat. %

do 30

-

35,0

25,9

23,1

21,5

od 30 do 40

-

25,0

18,6

30,7

7,1

-

od 40 do 50

9,5

15,0

22,2

34,6

od 50 do 70

52,0

25,0

33,3

11,6

57,2

powyżej

39,0

-

-

-

14,2

70

Wyni'ki rozwiąza·nia zadań testowych z języka polskiego i matematyki

mówią nam o tym, że większ:o·ŚĆ uczniów interesujących się tymi przedmiotami uzyskała lepsze rezultaty w porównaniu z pozostalą młodzieżą. Z języka
pol~kiego 91 °/o uczniów interesujących się tym przedmiotem uzyskało wyni1ki
rozwiq,z,ań przek,racz.ające 50 pkt. Znacz:nie trudniej na podstawie tego

zestawienia jest jednak ustalić wpływ minteresowoń ucznia na zasób jego
wiadomości z historii, biologii ·i fizyki. Wyrni:k:i rozwiązania zadań testowych
z tyoh przedmiotów są bowiem bardziej zrÓŻinioowane.
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W poszukiwaniu czynników wpływających na rozwój i kształtowanie się
zainteresowań młodzieży został także uwzględnio,ny wpływ środowiska społecwego, z którego pochodzi uczeń.
Zauważyć należy, że przytoczone dane liczbowe dopiero wtedy należy
oie odzwierciedlają faktyczny stan, gdy uwzględnimy, że wysoki odsetek
uczniów interesujących się poszcze·gól·nymi przedmiotami i dziedzi·nami ży
cia w pewnym •sto'Pniu związany jest ze składem socjalnym młodzieży, kt6ra
była objęta badaniorni (46, 1°/o młodzieży pochodzenia i·nteligenckiego).
Najbardz'iej rozwinięte są zainteresowania młodZiieży pochodzenia robotniczego. Na uwagę zasługuje :nieco wyższy w porównaniu z innymi grupami odsetek uczniów interesujących się muzyką. Cechą cha>rakterystycz.ną
wypowiedzi uczniów pochodzenia chłopskiego jest mniejs.ze niż w pozostałych gmpach zainte,resowa.nie ma·tematyką, żydem społeczno-politycznym,
historią i sportem. W wypowiedziach młodzieży i>nte,lige:nckie) na uwagę
zasługuje niższy w porównaniu z młodzieżą robo·tniczą odsetek interesują
cych się muzyką. Zna·cmie większa jest w tej grupie l·iczba uczniów interesujących :się matematyką, fi.zyką, techniką, biologią,
życiem spolecz:no-pol,itycznyrn, spo·rtem, filmem.

historią,

literaturą,

W grupie tej spotykamy równie·Ż pojedyńcze wypowiedzi mówiące o zainteresowaniach pedagogi•ką i teologią. l,nformuje o tym zestawienie liczbowe wskazujące rna ró~nice z>ainte,resowań i:nte•lektualnych młodzieży z poszczególnych środowisk s.połecZinych.
Pochodzenie społeczne ucznia
Zainteresowania
uczniów kl. XI

%
robotnicze

matematyka
fizyka - chemia
technika
biologia
geografia podróle
historia
literatura

i

językoznawstwo

muzyka
rysunek i malarstwo
sport
film i teatr

28,6
15.4
27,4
18,5
14,8
25,0

l

%
chłopskie

l.

t l'

i m erg.

%

.

1-..0{0.

pracująca·

'

'

rzemres nrcze

14,3
15.4
18,1
18,5
14,8
10,0

42,8
53,8
45,5
52,0
44,5
55,0

14,3
15.4
9,0
11 ,o
25,9
10,0

57,0
28,5
33,3
73,5
64,3

5,0
14,3

1~.3

19,0
14,3
33,3
6,7
21,4

28,6

14,3

57,1

-

19,0
42,9
33,3
20,0

-

-

życie społeczne

i polityczne

(W zestawieniu uwzględniono stwierdzenia uczniów o równoczesnym zainteresowaniu
kilku dziedzinami wiedzy).

Pewne różnice w zai:nteresowa,niach młodzieży pochodzenia robotniczego, chłopskiego i inteligenckiego raczej przemawiają za tym, że na kszta.ttowanie się zaintere,sowań ucznia wywiera wpływ tryb żyda rodzinnego,
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prowadzone w dcmu rozmowy, oraz ilości czasu poświęconego na rozryw~i
i ich rodzaj. Prawdopodobnie elementy te wywierają pewien wpływ na naJbardziej intensywny rozwój zainteresowań uczniów pochodzenia inteLigenckiego życiem społeczno-politycznym, filmem, teatrem i sportem.
Natomi'Ost na rozwój zainteresowań poszczególnymi przedmiotami nauczania wpływ domu rodzinnego jest mniejszy.
Należałoby więc s.zukać wpływów pobudzających zainteresowania intelektualne młodzieży raczej w organizacji i t!reśc.i pracy szkoły. Potwi,erdza
to porównanie zainteresowań młodzieży z poszczególnych szkół. Porownanie to mówi nam o wyraźnej różnicy zainteresowań uczniów.
Na przykład w Glogowie zaledwie 6,9% uczniów inte•resuje się matematyką, podczas gdy w Zielonej Górze odsetek ten wy,nosi 18,2% a we
Wschowie 22,8%. Biologię jako przedmiot i•nte1resujący w Głogowie wymienia tylko 10,2% uczniów, mimo, że mł.odzież pochodzi głównie ze śro
dowisk rolniczych.
Natomiast w m. Zielonej Górze przedmiotem tym interesuje się 500/o
uczniów. Zainteresowania językoznawstwem i literaturą kształtują się odwrotnie. W Głogowie tą dziedz,iną wie•dzy interesuje się 37,9% młodz.ieży,
podczas gdy w Zielonej Górze odsetek ten wynosi 18,2%, a we Wschowie
17,1%. Fokt ten potwierdza przypuszczenie, że na ro.zwój zainteresowań
intelektualnych młodzieży istotny wpływ wywiera sposób organizacji procesu nauczania w szkole.
W zaleŻinośoi od organizacji pracy w s~kcole proces przyswajan.i·a
i utrwalania wiadomości przebiega w warunkach aktywności umysłowe)
ucznia na lekcji, bądź też przenosi się na tere•n domu i podąga za sobą
konieczność wielogodzinnego odrabiania zadań domowych. O ile w pierwszym wypadku organizacja pracy lekcyjnej .sprzyja skróceniu czasu odrabiania zadań domowych i pomyślnemu rozwojowi zaintere·sowań czytelniczych ucznia, o tyle w wypadku drugim uczni.owie z konieczności o·graniczają się do przeczytania lektury ohow•iązkowejl).
Spostrzeżenia powyższe wynikają z analizy treści odpowiedzi ankieto•
wych na pytanie:
.,Ile godzin dziennie przemaczam na czytanie kisiążek?"
Otóż okazuje się, że 51,2% młodzieży codz.je,n:nie przeznacza około
jednej godz. na czytanie książek, 36% na ten cel prze.macza od 1 do 2
godz., 9,3°/o zajmuje się le>kturą przez 2 do 3 godz., a tylko 3,5% poŚIWięco
na to 3 do 4 godz.
Nic też dziwnego, że odpowiedzi na pytanie: ,.Jatka tematy.~a książek
najbardziej Cię inte·resuje i dlaczego?" głównie dotyczą ~ektury obowiąz
kowej, zawartej w programach nauczani.a. P1o prostu ucznioWie wyższych
klas szkoły średniej dysponują zbyt małą ilością wolnego cza.su i przy obciążeniu nadmierną ilością godzin wy•siłku intelektualnego prawdopodobnie tylko nielicznych stać na czytonie ~siążsk o różnorodnej problematyce.
Z analizy treści odpowiedz,i na to pyta·nie wynika, że .najba<rdziej mło
dzież lubi książki o tematyce historycznej (54% odpowiedzi), moral•no-oby·
czajowej (52,3% odp.) i psyohologicznej 48%odp.). Ba·rdzo nikle jest na-
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tomiast za·interesowanie lriteraturą społec~no-polityczną, bo wynosi mledwie 3,5%. Porównując licZJbę uc~niów interesujących się książkami o tematyce historycznej (54% odp.) z dwukrotnie mniejszą licZJbą uczniów interesujących srię tą dziedziną wiedzy (31% odp.) można przypuszczać, że mło
dzież woli fantastycZJne i barwne opowiadanie, niż dokładne zestawienie
chronologiczni e uporządkowanych faktów.
Jako uzasadnienie swych ZJeinteresowań książkami o tematyce historycznej młodZJież przeważnie podaje, że:
.,Czytając utwory historyczne dowiadujemy srię wiele ciekawych rzeczy
o przeszłości państw, miast i okolic, w których mieszkamy".
Poza tym w wypowiedzia·oh na ten temat czytamy:
.,Tematyką historrycztną 'interesuję się .ze względu na wpływ tatusia, który
potraW je we mnie wzbudzić. Zerinteresowania moje skiemwał na historię
Polski i Stamżytność".
Jeden z uczniów w swej wypowiedzi stwierdza:
.,Czytam dużo. Nie zamienię jednak Krrzyi:aków rna żadną z powieSCI
Hłarsk.i, lub Sagan. Ni·e rozumiem jak się można zachwycać supemrdynarnym .,Ósmym dni.em tygodnira''.
W wypowiedzi 1innego ·ucznia czytamy:
.,Lektura arcydzrieł historycznych - to jeden z wamnków podniesienia
poziomu historiri w szlcole. Z własnego doświadczenia wiem, że więcej wiadomości o .rew·olucj.i francuskiej dostarczył mi .,R!ok 1793" Wiktorra Hugo,
niż podręCZJnik histori.i, a Jak wy·rai:nrie utkwiła mi w pamięci sylwetka
Filipa Ił po tekturze .,Dyla Sowi2':drzała", Karda de Castera".
Odpowiedzi na .pytania: która z poznanych postaci 11iiterackich najbarrdziej Ci się podoba ri dlaczego? mówią jrednak, że w książkach o tematyce
hisł!orycznej młodzież w mniejs·zym stopniu zajmuje hisrorycz;ne tło akcjri,
a w głównym stopniu przeżycia bohaterów utworu i ich postawa w konkretnych sytuacj.ach żydowych. Pod tym względem odpowiedzi uczniów
jnteresującyoh się książkami o treści historycznej są podobne do autorrów
odpowiedz•i, interesujących się literaturą o tematyce moralnro-obyczajowej.
Jako uzasadnienie zarinteres.owań tematy·ką moralno-obyczajową w wypowiedziach uczniów spotykamy:
,.Szkoła nie dała mi wskazów~k. ja1k mam postępować w rróżnych sytuacJach życiowych i dlartego szurkam na to odpowiedZJi w powi·eściach morarf no-obycz.a~owyoh ••.
W inne~ wypowiedzi na ten temat czytamy:
.,Przedstawia ona różne typy chamkterów, stosurnrki ,i konflikty między
ludźmi. W tematyce morarlnej ZJnajdę zaws.ze jakieś proktyczne wskazówki
lub też os·trzeżenie przed lekkomyślnością".
Trzeoi uczeń w swej wypowiedzi stwierrdza:
.,Tematyka moralno-obyczajowa interesuje mnie dlatego, że ohcę dowiedzieć się jak różni ludzie w różnych okrolicmościach zachowują s.ię.
Jest ona z.roz.umiała i ł'atJwa do zapamiętania, a jednocześnie uczy i wychowuje"
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W wypowiedziach ankietowych młodzieży na uwagę zasługuje pos~u
kiwanie wZJorów postępowania, opartych na zachowaniu się bohaterow.
Wprawdzie wie•lu ucmiów nadmienia, że książki nie pomagają im w rozwiązaniu konfliktów życiowych, to jednak w charaktery•styce ulubionych
postaci młodZJież pisze, że tak właśnie chciałoby postępować w swoim
życiu.

Pisze o tym jeden z uczmiów:
"Najba·rdziej mi się podoba postać K·omada Wallernroda, A. Mickiewicza. Konrad był człowiekiem, który wyrzekł się szczęścia osobistego, poświęcił ukochaną kobietę i skazał siebie na życie wśród wrogów. To by.ł
bohater. Tego włośnie człowieka chętnie bym naMadował".
W 'in·nej w~powiedzi o postaci J. Radka z "Syzyfowych prac" St. Zeromskiego czytamy:
"Upo·rczywa walka prostego wiejskiego chłopca J.Radka o wiedzę mimo
ciężkich warunków i prześlodowań stała się moim wz,orem, nauczyła wytrwale pokonywać trudności życia s.zkolrneg.o".
Podobnej treści są następne wypowiedz,i uczniów.
Piszą oni na przykład: "Często załamywałem się. Je,ż:e,l,i była trudn.iej.sza
~ekcja :i zdawało mi się, że nie dam sobie rady, zostawiałem i nie uczyłem
s•ię. Często także pomimo, ż:e lekcje odrabiałem, zawsze myślałem, że nic
n'ie umiem i to m.nie Zlniechęcało do dalszej pracy. D~apiero powieść J. Londona pt. "Martin Eden" nauczyła mnie cierplirwości i wytrwałości. Przyzwyczaiłem się pod jej wpływem sumiennie odrabiać lek,cje i nie zrażać się
drobnymi niepowodzeniami". "Pod wpływem ks1iążek dorszedłem do wniosku, że nie należy załomywać się, lecz przez życie trzeba iść przebojem,
wierzyć we włosne siły, nie liczyć na pomoc ·i.nnyah. Do noeurn przyszedłem
po ukończeniu szkoły na wsi. P,rzez pewien czas byłem często wyśmiewany
przez kolegów, panieważ chciałem z nimi ·rozmawi·aĆ. Posług:iwałem się
jedna·k ubogim zas·obem sł·owniotwa. Pr21ez czytanie utworów Sienkiewicza,
lemmsk,iego, Prrusa, Staffa, Tuwima, Miokiewicz·a poczyniłem duże postępy".

Jesl!cze ba,rdZJiej wymowna jest następna w~powiedź:
"Jestem czuły na ucis:k, nędzę i łzy, ponieważ zdążyłem trochę spróbować teg·o chleba. Pokoohałem tak,ich bohaterów jak Frranek, ponieważ
wolczą o sprawiedliwość, o sprawę ludu uds·kaneg:o, o po.stęp. Jestem
na utrzymaniu szwagra, głowy tlic:mej rodZJiny. Właśni·e od niego roleży
moje wykształcenie".
Mimo, że są to chamkterystyczne wypowiedzi części ucZJniów, to jedna:k
przemawiają one za tym, że w lritemturze pięi<Jnej młodzież s:zurka sytuacji
podobnych do tych, w ,których s:ię majduje. W postawie bohaterów szuka
ewentualnych wzorów do naśladowan,ia. ,Podc21as czytania utworów litera·ckich w wyobra~ni młodego czytelnika zachodzi bowiem nie tylk·o odtworzenie obrazów, które rodpowiadają treści opisu autora, lecz powstają nowe
obrazy opa·rte na tekście utworu literackiego, wzbogacone osobi,stym doświadczeniem czyte·lnika2).
Ożywiając postacie litemc<kie bohaterów J okolkzności ioh żyda wyobraźnia czy,teln,irka stwarza najbardziej dogodne warunki dla wychowaw-
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czego wpływu czytania. Czyny i myśli bohaterów oddziaływają na czytelnika podobnie jak i żywi ludzie, wywołują przeżycia emocjonalne, dzięki
czemu aktywizuje się czynność nNwcwa mózgu czytelnika, szybciej i latwiej
w myśleniu operacyjnym powstają nowe coraz bogatsze skojarzenia. Na
podstawie zebranego materialu trudno jest jednak ustalić w jakiej mierze
skojarze·nia młodego czytelnika kształtujące się pod wpływem lektury i
działani•a wyobraźni wpływają na jego postawę życiową.
Należy przypuszczać, że w obecnych warunkach coraz bardziej dostęp
nego filmu i telewizji wpływ losu bohatera utworu literackiego na przeży
cia emocjonalne czyte·lnika jest mniejszy niż dawniej, zwłaszcza, że bohateHy utworów wymieniani w ankietach reprezentują bardziej lub mniej
odległe nam ok,resy przeszłości. Współczesne życie zawiew natomiast sytuacje całkiem odmienne i dlatego film o tematyce psychologicznej lub
etyczno-moralnej związany z życiem współczesnego człowieka może sugestywniej przemawiać do uczuć i wyobraźni czytelnika.

Te•go rodzaju refleksje powstały w wyniku analizy t,reści odpowiedzi
ankietowych na dalsze pytania; a mianowicie 'na pyt.: "Czy w Twoim otoczeniu spotykasz ludzi takich, jak pokazuje książka?" 64 proc. uczniów
stwierdz:ilo, że przeważnie czas poświęcony na czytanie książek wypełnia
zapoznawanie się z lekturą obowiązkową, która ze względu na obecny
dobór treści w głównej mierze dotyczy 'naszej przeszłości historycznej. Nic
też dz,iwnego, że tylko w 32 proc. wypowiedzi spotykamy uwagi na temat
zainteresowania, jakie wzbudza los bohatera powieści poświęconej czasom współcze,s,nym, a więc bohatera, którego ucieleś:nioną postać moźna
by spotkać w żyoiu codziennym. W powstałych 4 proc. odpowiedzi ank•ietowyoh brak je,st ścisłego ok,reślenia stanowiska. W śoisłym związku z treś
cią rozpatrywa.nych odpowiedzi pows.tają uwagi dotyczące pytań:
a) "Czy ·i w ja·ki sposób literatura piękna pomaga Ci planować swoje
życie i doskonalić je?"
b) "Czy szkoła pomaga Ci w rozvviązywaniu problemów i wątpliwości
powstających pod wpływem literatury pięknej?"
Okazuje się, że tylko 26,8 proc. uczjniów dostrzega korzyst•ny wpływ
litemtury na planowa·nie w!asnego życia, 34 proc. stw.ierdza, ż·e zbyt zaangażowana jest w róż:nomdnych zajęciach bieżących i dlatego nie ma
czasu, ani ochoty planować swej przyszłości.
Stan ten w pewnej mieae powodowany jest prawdopodobnie ograniczaniem s,ię podczas omawiania treści utworów literackich na lekcjach ję
zyka po:lskiego do zapoznania się z czynami bohaterów z pomijaniem jakże waż·nego mome,ntu wychowawczego jakim jest wyciągan,ie wni'os,ków
i samodzielne ocenianie przez młodzież czynów tyoh bohaterów, a w niektórych wypadkach org. inscenizacji w oparciu o treść utworu. Większe
zwrócenie uwagi na treść .wychowawczą wynikającą z postaw moralnych
poszczególnych postaci bardztiej skutecznie mogłoby też pomóc w dostrzeganiu przez młodego czytelnika serntencji moralnych, jakie zawa•rte są w
utworach literackich nawet z odległych nam o·kresów prze·szloścl. Porównywanie postawy bohaterów tych utworów i wskazań etyczno-mo.ralnych
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może także stanowić podstawę racjonalnego przekonania

młodzieży o

zmienności norm etyczno-moralnych, doskonalonych w miarę rozwoju
łecznego oraz może uczyć dostrzegania w obecnie obowiązujących

sponormach spuścizny dziejowej, w której kształtowały się ogólnoludzkie zasady

współżycia między ludźmi3).

Stworzenie naturalnych warunków głębszego przeżywania przez mło
dzież treści utworów czytanych i omawianych w szkole może wpłynąć na
bardziej skuteczne niż obecnie oddziaływanie wychowawcze l~iteratury
pięknej.
Na pytanie ankiety: .,Co wywołuje u C1ebie trwalsze i głębsze przeży
cia?" 66 proc. uczniów stwierdziło, że powoduje je film, 26 proc. pisze
o książce, a tylko 6 proc. wymienia równocześnie film i teatr. Mimo różnic
w atrakcyjności życia kulturalnego między poszczególnymi środowi,skami,
wypowiedzi uczniów są raczej podobne.
Nadmienić należy, że mały odsetek uczniów, którzy głębiej przeżywają
treść przedstawienia teotralnego jest raczej skutkiem wciąż jeszcze słabe
go udostępnienia teatru młodzieży lubuskich szkół średnich.
Pisze o tym jedna z uczennic:
.,Przedstawienie teatwlne ,najgłębiej przeżywam i najtrwalej zachowuję w pamięci. To oo się d~ieje na scenie wydaje mi się ba~dziej prawdopodobne niż akcja zawarta w powieści".
Natomiast w innej wypowiedzi czytamy:
.. 0 teatrze nie mogę napisać, bo byłam w nim zaledwie kilka razy
w życiu. Wywarł na mnie duże wrażenie. Jednak pierwszeństwo nada,! przyznaję książce".

Wśród dalszych odpowiedzi na to pytanie czytamy między innymi: .. Teatr dostarcza dużo przeżyć i bodajże najgłębszych, ale szkoda, że jest
woiąż mało dostępny dla młodzieży. Przedstawienia teatrów objazdowych
odbywają się w późrnych godzinach wieczornych 'i mlodz,ieży nie wolno na
nie uczęszczać" .
Całkiem
.. Moją pasją jest teatr i kino - pisze jedna z uczennic. inaczej przyjmujemy coś co się widzi i słyszy. Ucz:niowie mają ogrankwne
możliwości ko,rzystania z filmów i przedstawień teatral,nych, bo albo są
dozwolone od osiemnastu lat, a'lbo musimy się uczyć".
Orientaąjny sprawdzian zainteresowania młodzieży współczesnym ży
ciem \regionu stanowi odrpowiedź na pytanie:
.. W jakim stopniu wydawniotwa Lubuskiego Towarzystwa Kultury ułat
wiają Ci poznanie przeszłości omz aktua,lnej problematyki społeCZlnej, politycznej :i kulturalnej Ziemi Lubuskiej?"
Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 82 p11oc. uczJniów, z czego 36 proc.
młodzieży stwierdza, że publikacje LTK .. ułatwiły poznanie przeszłości regionu", .. pomogły w lepszym zrozumieniu niektórych wydarzeń z rnaszych
dziejów", .,ukształtowały przekonanie o naszym prawie do tej zi.emi !"
W treści 27 proc. wypowiedzi występują uwagi pozytywne dotyczące
treści tych publikacji, które swą tematyką dotyczą czasów okupacji hitlerows,kiej, zmagań o utrzymanie polskości na Ziemi Lubuskiej 'i trudnych
pierwszych lat jej zagospodarowania,
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W tej grupie wypowiedzi młodzież podkreśla ,.słuszność pamiętnikar
skiego przekazywania osobistych wspomnień tych, którzy osobiście uczestniczyli w walkach o wyzwolenie i pracy nad zagospodarowaniem Ziemi
Lubusk,iej". Najczęściej w odpowiedziach na to pyta,nie spoty;ka się takie
tytuły, jak:

1. "Mój dom nad Odrą"- 43 proc. odp.
2. "Fakty i ludzie" T. Kajana- 19 pro,c. odp.
3. p,owrót na Ziemie Piastowskie - W. Sautera - 24 proc. odp.
4. Roc:zmik i Ziemi Lubuskiej t. IIII- 14 proc. odp.
Wyniki odpowiedzi na ostatnie pytan,ie an'k,iety wymownie świadczą
o zainteresowaniu młodzie·ży własnym regionem i o pozytywnej społecznej
roli, jaką publika,cje Lubusikiego T'owarzystwa ~ultury spełniają w rozwijaniu tych zainteresowań, mimo że zapozna,wanie się z kh treścią jest
w głównej mierze zależne od ,inicjatywy lubuskich nauczyciel.i i swobodnego wyboru lektu·ry przez s:amą mł,odz,ież. Pirzypuszczenie to potwierdzają
wyniki odpowiedzi na pytan,ie: "Czym kierujesz ,się w wyborze lektury?"
Mówią 1nam o tym, że 67 proc. młodzieży wypożyczając ks.ią~ki kierule
s·ię sugestiami nauczyciela, z tym jednak, że dotyczy to niemal wyłącZlnie
lektury obowiązkowej. Sugestie kolegów w odniesieniu do 'książek nie
związanych z rea~l,izacją progwmów 'nauczania prawdopodobnie odgrywają ważną rolę, s1koro WS~pom'i,na o tym aż 47 proc. młodzieży (w tym także
uczniowie, liczqcy się z opinią nauczyciela wskaZJującego z ja,ką lekturą
1

należy się zapo~nać).

PowaŻ'ną rolę odgrywają także recenzje radiowe 'i w czas.op1ismac.h
młodzieżowy·ch, s1koro 29 proc. uczniów zwraca na nie uwagę w swych wypowiedziach.
Wprawdzie uwagi biblioteikmza w wyborze ksiąŻ'ki uwzględnia 13 proc.
uczniów, to jednak ze względu na to, że w warunkach 'szkolnych funkcje
te pełnią nauczyciele, tę grupę wypow,iedzi należałoby potra1ktować łącz
nie ;z grupą pierwszą.
Omówi,one .wyniki wypow.iedz·i stanowią 1interesujący moteriał informacyjny o kształtowaniu s·ię zainteresow·ań intelektualnych i czyte,lniczyoh w
okresie pobytu ucznia w sZJkole średniej. Wska21ują one na jednostronny
charakter doboru ~lektury uwzględniające'j główne potrzeby programu nauczania historii literatury polskiej, niewysta:rczające wykorzystywanie przez
sz,kołę 'literatury współczeSinej, Z!Wła:s1zcza •O .problema·tyce społeczno-oby
czajowej ,i psychologicznej, koni·ecZJność zwrócenia większ,ej uwagi na rolę
literatury 1populanno-naukowej w pogłębi,aniu i utrwalaniu wi,adomości ucznia z poszczególnych przedmiotów nauczania.

Mimo ·rozwoju nowych form wymiany myśli między ludźmi o ztnacznie
szerszym 'i szybsz}'lm oddziaływaniu, jak kino, radio i telewizja, czytanie
książek w dalszym ciągu wypeł,nia pewną część wolnego czasu w życiu
młodzieży, a utrwa,lanie tych nawyków w głównej mie1rze zależne jest od
różnorodności metod pracy z tekstem 'książki w na.uczaniu języ.ka polskiego.
B·mkiem omówionego wyniku bada1n,ia jest ograniczenie s'ię do anaiizy
treści odpowied~i ankietowych samej mł,odZJieży, z pomin,ięciem sprawdze-
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nia w jakiej mierze interesująca ją lektura została utrwalona w pamięci
i wpłynęła na kształtowanie żyoia osobistego.
Nie uwzględniono także w badaniach materiałów sprawdzenia na podstawie kmt książk1 i 1i kart czyteln.i•ka w bibHoteka·ch, ja~kie ks1iążki cieszą się
największą popularnością wśród młodllieży or·az jaka jest częstotliwość
wypożyczeń u poszczególnych uczniów.
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