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BARBARZYŃCY 
NA DROGACH 
Komentarz 

J
eden krótki weekend, a by-
łam świadkiem co naj-
mniej trzech groźnych 
scen ulicznych. Skrzyżo-
wanie w centrum Torunia. 

Pieszy zbliża się do jezdni i już 
stawia jedną nogę poza chod-
nik. Samochód osobowy prze-
jeżdża z taką prędkością, że 
ociera się o but starszego pana. 
Ten w ostatniej chwili cofa się 
i upada. Złorzeczy na kierowcę: 
przecież zmieniły się przepisy, 
macie się zatrzymać, jak widzi-
cie pieszego! 

Przeciętnie ruchliwa ulica 
we Włocławku. Pieszy w ostat-
niej chwili cofnął się na chod-
nik. Kierowca nawet nie dał mu 
szansy, aby wszedł na jezdnię. 
Jechał z tak dużą prędkością, że 
omal nie zdmuchnął człowieka 
z ulicy. I wreszcie Inowrocław, 
gdzie pieszy musiał uciekać 
na chodnik, bo kierowca nie 
dał mu czasu, aby spokojnie 
przeszedł przez zebrę. 

Wciąż zbyt wielu nic sobie 
nie robi z filmików pokazywa-
nych w sieci i w kampaniach 
medialnych. Dokumentują one, 

do jakich tragedii dochodziło 
i dochodzi nadal, gdy kierowca 
samochodu uważa, że pieszy 
powinien stać przed pasami 
do czasu aż przejedzie auto. 

Wydawało się, że pande-
mia sprawi przynajmniej jedno 
- przestaniemy się tak bardzo 
spieszyć. Zwłaszcza na drogach 
i w dni wolne od pracy. Tym-
czasem liczba wypadków dro-
gowych wcale na to nie wska-
zuje. Od początku wakacji 
na polskich drogach zginęło 
prawie 250 osób. Jesteśmy 
w czołówce krajów, o których 
mówi się, że kierowcy są bra-
wurowi, nieprzewidywalni i ła-
two u nas o tragedię na drodze. 
Niejeden Polak nazwie swoją 
brawurę kreatywnością, ale ra-
czej jest to taki rodzaj wyobraź-
ni, który może zabić człowieka 
– egoista za kółkiem wyobraża 
sobie najprawdopodobniej, że 
jest sam na drodze. 

Nie wiem, co jest w nas tak 
upartego, że z trudem stosuje-
my się do wprowadzanego no-
wego prawa, które przecież słu-
żyć ma poprawie bezpieczeń-
stwa wszystkich, ucywilizować 
barbarzyństwo na drogach. 
Kierowcy przejeżdżającemu 
niemal po stopach pieszego 
udało się nie zabić człowieka 
i odetchnął z ulgą. Ale następ-
nym razem, jeśli nadal będzie 
się tak spieszył, oboje mogą nie 
mieć szczęścia. Jeden straci ży-
cie, drugi zmarnuje je w więzie-
niu. 

Karina Obara 
karina.obara@polskapress.pl

Nie czytamy, bo nie wykształciliśmy 
w sobie takiej potrzeby
Rozmowa 

z prof. Magdaleną Szpunar,  
socjolożką z UJ, o tym, dla-
czego tak rzadko sięgamy 
po książki. 

Podczas pandemii wzro-
sła nieznacznie liczba czy-
tających książki, ale wciąż 
jesteśmy w tyle wśród 
krajów europejskich, 
gdzie czytanie jest co-
dziennością. Czy ten 
trend może się odmienić 
po trudnych doświadcze-
niach z koronawirusem? 
Biorąc pod uwagę bada-

nia prowadzone przez Bi-
bliotekę Narodową dotyczą-
ce stanu czytelnictwa w Pol-
sce, rzeczywiście można 
mówić o niewielkim wzro-
ście odsetka osób deklarują-
cych czytanie książek 
w ostatnim roku, który mo-
żemy określić mianem roku 
pandemicznego. Jeśli jednak 
przyjrzymy się badaniom, 
które BN prowadzi 
od dwóch dekad, trudno 
o optymizm, gdyż odsetek 
czytających co prawda 
w ostatnim roku nieznanie 
się zwiększył, ale od począt-
ku XXI wieku zmniejszył się 
o 16 punktów procento-
wych. 

Czy pandemia ten nega-
tywny trend może zatrzy-
mać? 
Nie sądzę. Studząc opty-

mizm trzeba dodać, że w ze-
szłym roku, który zaliczamy 
do nieco lepszych 
pod względem czytelni-
czym, niemal 60 proc. bada-
nych nie przeczytało w cią-
gu roku żadnej książki. Trze-
ba także zwrócić uwagę, iż 
to kobiety czytają chętniej 
od mężczyzn, wśród których 
sporą liczbę stanowiąci, któ-
rzy nie czytają książek 
od dłuższego czasu. Aż 20 

proc. z nich nigdy nie czyta-
ło książek, a 60 proc.męż-
czyzn deklaruje, że czytało 
wyłącznie w trakcie eduka-
cji szkolnej. 

Skąd w tak wielu Polakach 
niechęć do czytania? 
Fascynacji książkami nie 

sposób rozwinąć stosując pre-
sję. Ta niestety może się poja-
wiać, gdy rodzice próbują 
zmusić dziecko do czytania. 
Istotne znaczenie mają wcze-
sne doświadczenia czytelni-
cze i to, co nazwałabym socja-
lizacją czytelniczą. Dzieci 
szybciej uczą się obserwując 
i naśladując zachowania doro-
słych, niż kiedy stosujemy 
opresyjne systemy nakazowe, 
co nierzadko ma miejsce 
w szkole. Dziecko nieczytają-
cych rodziców, zwykle nie 
staje się czytelnikiem. Powiela 
bowiem to, co obserwuje u ro-
dziców, traktując ich zacho-
wania jako obowiązujące i po-
wszechne. Istotne znaczenie 
w procesie socjalizowania 
do czytania ma uważność, 
wsłuchanie się i pochylenie 
nad tym, co najmłodsi czytel-
nicy mają do powiedzenia 
na temat książek. Zaoferowa-
nie dzieciom bezpiecznej 
i przyjaznej przestrzeni 
na mówienie o tym, co prze-
czytali, co zrozumieli z prze-
czytanego tekstu, bez bycia 
ocenianym i krytykowanym, 

sprzyja otwartości i swobo-
dzie wypowiedzi, zachęcając 
do sięgania po kolejne inspi-
rujące lektury. Często niechęć 
do czytania tłumaczymy bra-
kiem czasu. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że dziecko 
w wieku powyżej czterech lat 
spędza ponad cztery godziny 
na oglądaniu telewizji, to ła-
two o wniosek, iż ten czas jest, 
ale marnotrawiony na łatwiej-
sze i mniej angażujące formy 
spędzania czasu wolnego. Nie 
czytamy nie dlatego, że nie 
mamy czasu, ale dlatego, że 
nie wykształciliśmy w sobie 
takiej potrzeby. 

 
Z badań wynika, że młode 
pokolenie chciałoby 
w szkole czytać więcej 
lektur bliższych życia 
współczesnego i literatu-
ry fantasy. Czy to pomo-
głoby budować na nowo 
czytelnictwo? 
Co zaskakujące, badania 

pokazują, że dzieci lubią czy-
tać, ale chcą mieć przy tym 
wolny wybór jeśli chodzi o do-
bór lektur. W polskich szko-
łach panuje klimat, który 
można określić mianem ry-
goru czytelniczego. Dzieci 
i młodzież, jeśli czytają, to 
praktycznie tylko narzucone 
im lektury, nie mogąc w naj-
mniejszym stopniu decydo-
wać o tym, co chcieliby czy-
tać, co ich naprawdę intere-
suje. W ten sposób czytanie 
staje się przykrym obowiąz-
kiem, a nie fascynującą przy-
jemnością. Poloniści mają 
obowiązek realizowania pro-
gramuzawierającego obo-
wiązkową listę lektur, jednak 
warto od czasu do czasu zapy-
tać uczniów, co interesującego 
w ostatnim czasie przeczytali 
i dlaczego była to dla nich 
ważna lektura, którą mogą po-
lecić rówieśnikom. Nega-
tywne tendencje intensyfi-
kuje fakt, że szkoła nie oferuje 

wiele przestrzeni na dyskusję 
o tym, co się przeczytało, kry-
tyczną, nie poddaną ocenia-
niu refleksję czy swobodną 
wymianę czytelniczych do-
świadczeń. 
 

Wielu młodych uważa, że 
stopniowo czytanie ksią-
żek stawać się będzie 
śpiewem przeszłości. Zo-
staną najwyżej audiobo-
oki, pismo obrazkowe, ko-
miksy. Czy myśli pani, że 
jest to realna perspekty-
wa? 
Najnowsze badania poka-

zują, że książki znajdują się 
dopiero na trzecim miejscu, 
jeśli chodzi o źródła wiedzy. 
Są wyprzedzane przez inter-
net i telewizję. Możemy się 
na ten fakt zżymać, możemy 
z nim walczyć, możemy też 
na niego popatrzeć jak na swo-
isty znak czasu i poszukać 
możliwych dróg dotarcia 
do zanurzonego w multime-
dialnej rzeczywistości czytel-
nika. Dość powszechny jest 
pogląd, że audiobooki czy 
filmy rozleniwiają młodzież 
i odciągają od czytania. Audio-
booki jednak mogą stanowić 
doskonałą zachętę do czyta-
nia, pokazując tym samym, 
jak zróżnicowane mogą być 
sposoby obcowania z litera-
turą. Mamy w tej chwili 
ogromną ofertę świetnie przy-
gotowanych audiobooków, 
dlaczego zatem z niej nie sko-
rzystać?Nauczyciele muszą 
uwzględniać fakt, że ich 
uczniowie funkcjonują na co 
dzień w multimedialnym śro-
dowisku. Negowanie tego nie-
wiele zmieni. To właśnie 
od nich zależy, czy narzędzia 
te potraktują jako oręż 
w walce z czytelnictwem, czy 
też sposoby wspierające czy-
tanie. 

 
Karina Obara 
karina.obara@polskapress.pl
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Prof. Magdalena Szpunar: 
Mimo pandemii, wciąż mało 
czytamy
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Nie ma co narzekać, tylko 
planować wydatki 
Rodzice uczniów ciągle narzekają 
na drogie podręczniki, zeszyty itp. 
Aż już się nie chce tego słuchać. 
Przecież teraz naprawdę mają ła-
twiej niż kiedyś: dostają co miesiąc 
500 plus, a do tego jeszcze jedno-
razowo 300 zł wyprawki szkolnej. 
Dawniej, gdy moje dzieci chodziły 
do szkoły, nikt niczego nam nie da-
wał. Musieliśmy zarobić 
na wszystko, trzeba było kupić 
książki, tornistry, wszystkie przy-
bory szkolne. A teraz, jak co mie-
siąc jest dodatkowo 500 zł w do-
mowym budżecie, to chyba 
można odłożyć na zakupy 
do szkoły? To są wydatki, które 

przecież da się przewidzieć i zapla-
nować. Co roku we wrześniu roz-
poczyna się nowy rok szkolny i co 
roku trzeba wyposażyć dzieci. Za-
miast narzekać, rodzice powinni się 
cieszyć, że mają taką pomoc 
od rządu. 
CZYTELNICZKA Z POWIATU  
INOWROCŁAWSKIEGO 
 
Martwi mnie, że historia 
się powtórzy 
Bardzo proszę polskie władze, aby 
przestały mówić o chałupkach 
o powierzchni 70 m kw. Takie cha-
łupki były budowane w między-
wojniu dla ludzi biednych, pracują-
cych u obszarników, po prostu bo-
gaczy. Czyżby historia miała się po-

wtarzać po tylu latach? Ja już wiele 
w swoim życiu widziałam, mam 
prawie 90 lat. 
ZOFIA Z KUJAW 
 
Niektórym będzie 
potrzebna trzecia dawka 
W miniony piątek minister Adam 
Niedzielski poinformował, że Rada 
Medyczna dopuściła szczepienie 
osób o zaburzonej odporności 
trzecią dawką szczepionki prze-
ciwko Covid-19. Za każdym razem 
decyzja o dopuszczeniu danej 
osoby do szczepienia ma być indy-
widualna. Moim zdaniem to bar-
dzo dobrze, że tak będzie. Starsi, 
chorzy ludzie będą mogli być bar-
dziej chronieni przed koronawiru-

sem. Dotyczy to zresztą także 
młodszych osób, które z powodu 
różnych poważnych chorób mają 
obniżoną odporność. Oby tylko 
chcieli z takiej ochrony korzystać! 
Mam nadzieję, że jak skończą się 
wakacje, to Polacy zaczną trzeź-
wiej patrzeć na rzeczywistość, a ci, 
którzy jeszcze nie przyjęli szcze-
pionki, szybko się na to zdecydują. 
Czwarta fala już jest faktem. 
PIOTR Z TORUNIA 
 
Liczę na to, że lekcje będą 
normalnie w szkole 
Mam troje dzieci w różnym wieku, 
ale mogę powiedzieć jedno: 
wszystkie cieszą się, że normalnie 
pójdą we wrześniu do szkoły. 

Każde z nich ma już dosyć zdalnej 
nauki i siedzenia na lekcjach 
przed komputerem. Najbardziej 
chyba cieszy się najstarszy syn, 
który jest w ósmej klasie i będzie 
zdawać egzamin ósmoklasisty. 
Prawdę mówiąc, w zeszłym roku 
wiele przez internet się nie nauczył, 
a chce iść po podstawówce do do-
brej szkoły i zależy mu na wyni-
kach. Nawet nauczyciele pod ko-
niec zeszłego roku szkolnego mó-
wili, że jak będzie normalna nauka 
od września, to wreszcie będzie 
można przygotować porządnie 
dzieci do egzaminu. Wiadomo, że 
zdalne lekcje to była konieczność, 
ale dzieci bardzo dużo przez to 
straciły. I to nie tylko, jeśli chodzi 

o naukę. Klasa mojej córki jedzie 
we wrześniu na wycieczkę i córka 
już się cieszy, że wszyscy spędzą ra-
zem czas. Mam nadzieję, że ten 
najbliższy rok szkolny będzie jed-
nak bardziej normalny niż po-
przedni i nawet, jeśli szkoły zostaną 
zamknięte na jakiś czas, to na kró-
cej niż do tej pory. Wszyscy rodzice 
powinni o tym pomyśleć i zaszcze-
pić swoje dzieci. My zaszczepiliśmy 
się całą rodziną, z wyjątkiem naj-
młodszego syna, który ma 9 lat. 
STAŁA CZYTELNICZKA 
NOT. (EA)

Opinie Czytelników  
nie zawsze są zgodne  
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