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PRZYGODA I DZDAKRKA V TWÓRCZOŚCI ALFREDA SZKLARSKIEGO 
DLA DZIECI STARSZYCH

Cykl powieści Alfreda Szklarskiego o podróżniczych przygo* 
dach Tomka należy bezsprzecznie do najbardziej poczytnych ksią
żek młodzieżowych. Kariera .tych utworów rozpoczęła się już po
nad dwadzieścia lat temu.V 1967 roku w plebiscycie „Orlego Pió
ra" Szklarski zajął drugie miejsce, a w rok później został już 
zdobywcą tego wyróżnienia przyznawanego przez młodych czytelni- 
ków.Pisarz posłużył się w  swym cyklu niezawodnym schematem sto
sowanym w powieści młodzieżowej, na który „składa się przygoda, 
granicząca nieraz z awanturą i sensacyjną akcją,pewne koniecz
ne uproszczenia w rysunku postaci i potraktowaniukonfliktów.u- 
przywilejowanie motywów o charakterze zagadki, tajemnicy..."'. 
Młodzi czytelnicy są ciągle zachwyceni Tomkiem Wilmowskim i je
go przygodami .Nastolatki traktują go jak swego rówieśnika, cho
ciaż będąc u źródeł Amazonki - Tomek ukończył 22 lata .Ciągle po
zostaje dla nich wzorem,a jego losy tak interesują czytelników, 
że można porównać reakcje czytelników do tych,jakie towarzyszy 
ły ukazywaniu się niegdyś odcinków Trylogii Sienkiewicza. Pozy
tywne opinie nastolatków potwierdzają niektóre wypowiedzi lite
ratów i krytyków. Andrzej Wydrzyński uważa,że „Szklarski posia
da wyjątkowy dar popularyzacji wiedzy i wie doskonale,kiedy nad
miar szczegółów przenieść do odnośników. W wielkiej dyskusji na 
temat upadku powieści tradycyjnej,jej zmierzchu czy nawet ago
nii Szklarski udowodnił,że istnieje tu jeszcze wiele możliwoś
ci" 2 . Opiniując cykl podróżniczych przygód Tomka H. Skrobisze- 
wska^, mimo wysuwanych niedociągnięć,uważa utwory te za wartoś
ciowe. Szklarski nawiązał do najbardziej typowych upodobań mło
dego wieku. Chociaż wplątał swego bohatera w przygody charakte
rystyczne dla powieści awanturniczo-przygodowej ,to jednak o po
pularności cyklu decyduje nie tylko przygoda.Pisarz podkreślił
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patriotyzm i bohaterstwo głównego bohatera. Dodatkową atrakcją 
cyklu Jest egzotyka. Świat przedstawiony w utworach,których bo
haterem Jest Tomek, to świat niedostępny codzienności młodych 
odbiorców i dlatego fascynuje ich.

Wydaje się, że przygoda i zasób wiadomości w cyklu Szklar
skiego mogą być i są z powodzeniem odbierane przez młodego czy
telnika. Z pewnością interesuje go niezwykłość przygód Tomka. 
Świadczą o tym choćby listy dzieci przesłane w 1968 roku na ple
biscyt «Orlego Pióra“**. M.Kostrzewa, podkreślając ogromną po
pularność serii podróżniczych młodego Polaka stwierdza jednak, 
Ze „młodzież beztrosko opuszcza naukowe rozważania autora, go
niąc za fabułą i przygodą, a JuZ z reguły nie zagląda do przy
pisów«5.

Na podstawie badań reprezentowanych w tym artykule można 
stwierdzić, Ze uczniowie klas piątych i szóstych chętnie wyko
rzystują wiadomości zawarte w czytanych przez siebie tekstach, 
bo są one dostepneich percepcji.Opinię tę w części potwierdza
1. Przecławaka • Kłody czytelnik w wieku 11-12 lat zdolny jest 
jej zdaniem ogarnąć skomplikowany blag dłuższej akcji utworu, 
zapanować nad historycznymi i geograficznymi akcesoriami,w któ
rych się owa akcja rozgrywa.

Jakby na uboczu problematyki cyklu pozostaje potrzeba sy
stematycznej, solidnej# czasami nawet żmudnej pracy,pokazanie 
wysiłku i rodzących się w jego wyniku efektów.Widoczne są właś
ciwie tylko doskonałe efekty,które przemawiają do nastolatków, 
a które mogą osłabiać inwencję i wytrwałość młodego czytelnika, 
bo bez trudu przenoszą bohatera w świat inny, z pozoru piękny, 
może trudny, ale bez codziennych kłopotów i zmartwień.

Z pewnością można by było przytoczyć Jeszcze kilka innych 
wypowiedzi świadczących o wartościach cyklu A. Szklarskiego i 
tyle samo wskazujących na pawie braki czy niedociągnięcia jego 
utworów. Spór dotyczący tego problemu byłby niewątpliwie długi 
i nie rokowałby jednoznacznego rozwiązania,gdyż prócz bezsprze
cznych wartości utworów trzeba brać pod uwagę Indywidualną u- 
miejętność korzystania z książki przez czytelnika.

Pamiętając, że jedną z funkcji beletrystyki jest zaspoka
janie potrzeby rozrywki, można śmiało stwierdzić, że rolę tę



cykl przygód Tomka spełnia znakomicie, a równocześnie pełni i 
inne bardzo ważne z pedagogicznego punktu widzenia: wychowaw
czą oraz kształcącą. Na tą ostatnią autor zwraca szczególną u- 
wagę. Stara się „przemycić” w toku akcji jak najwięcej encyklo
pedycznych informacji o ludziach i miejscu, w którym przebywa
ją bohaterowie, o faunie i florze, z którą się stykają. Wyjaś
nia motywy postępowania bohatera, co jest szczególnie istotne 
dla młodych czytelników, którzy często sięgają po beletrystykę 
szukając u jej bohaterów wzorów do porównywania, kontynuowania 
/swej działalności - podkreślenie M.K./ i naśladowania*^.Zarów
no Tomek, jak i trzej towarzysze jego podróżniczych przygód są 
niewątpliwie tego godni.Ich życzliwość i takt wobec innych,zwła
szcza słabszych, poszanowanie cudzych zwyczajów, szacunek dla 
ludzi prawych, patriotyzm, wrażliwość na krzywdę,gotowość nie
sienia pomocy innym sprawiają, że wszędzie są mile widziani i 
cenieni. Tak też wartościują i odbierają zachowania Tomka oraz 
jego przyjaciół młodzi czytelnicy powieści A..Szklarskiego.Stwier
dzenie to potwierdzają wyniki badań.Przeprowadzonofje w latach 
1978/79 i 1984/85, a poddano to grupę 672 uczniów z klas pią
tych i szóstych miejskich i wiejskich szkół podstawowych woje
wództw kieleckiego i radomskiego.

Celem badań było nie tylko sprawdzenie popularności omawia
nego cyklu, ale również wykazanie, że funkcjonujące w powieś
ciach A. Szklarskiego, obok przygodowych, 'elementy dydaktyczne 
mogą być doskonałym ich uzupełnieniem, że młodzi czytelnicy /cza
sem nieświadomie/ korzystają z informacji zawartych w tych po
wieściach.

Uczniom badanych klas przedstawiono zestaw 30 pozycji z 
tzw. literatury młodzieżowej wydanych po II wojnie światowej,z 
których mieli wybrać 10. Podkreślić raz te,które to się najbar
dziej podobały, dwa razy te, które chcieliby mieć na własność. 
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. Nie uwzględniono w niej 
podziału na grupy dziewcząt i chłopców,gdyż nie udało się wyo
drębnić dwu identycznych pod względem liczbowym zespołów.

Jak wynika z tabeli 1, wśród dziesięciu pozycji wybranych 
przez młodzież wytypowano trzy utwory A .Szklarskiego. Na jede
nastym miejscu znalazła się „Tajemnicza wyprawa Tomka". Umiesz-
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Tabela 1. Najbardziej popularne książki wybrane przez dzieci 
z klas V-VI

Lata 1978/79 Lata 1987/88

Autor 
l tytuł

Otwory najciekawsze Utwory.które czytel
nicy chcieliby aleś 
na własno«

Utwory najciekawsze Utwory.które czytelni
cy chcieliby mleć na 
własność

Hlasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś
»•150 r *-130 * *-150 * *-150 r N-186 | * H-186 * N-186 UL H-186 I*

Szklarski A.,fo- 
ack w kralnla 
kangurów 129 86,0 118 78.6 117 78.0 107 71.3 144 77.4 114 62.3 129 69,3 125 67,7
Mrówezyśakl B. , 
Plaaa na Złotaj 
Puszczy 109 72,6 126 84,0 98 65.3 126 84.0
Hlanackl Z. .Pan 
Saaoehodzlk 1 
zagadki Frombor
ka 105 70,0 100 66,6 104 69.3 97 64,6
Bahdaj A. , Do 
przerwy 0»1 102 68,0 99 66.0 102 68,0 98 65.3 94 50,5 93 50,0 92 49,4 70 37,6
Szklarski A.,To
mek na tropach 
Tett 96 66,0 101 67.3 94 62,6 101 67,3 101 54,2 100 53.7 101 54.2 99 53,2
Kann M., Cdra 
Czterech Wiatrów 97 64,6 77 51.3 91 60,6 82 54,6 -
Doaagallk J .«Ko
niec wakacji 91 60,6 87 58,0 90 60.0 78 32,0 97 52,1 71 38,1 92 49,4 71 38,1
Szklarski A .«To- 
kek na wojennej 
<cielce 85 56,6 90 60,0 85 56.6 90 60,6 96 51,6 99 53,2 93 50,0 99 53.2
Klzlurskl E., 
Księga urwisów 86 57,3 83 55,3 86 57,3 80 53,3 98 32,6 95 51,1 76 39,2 90 48,3
Hienaekl Z.,Pan 
Samochodzik 1 
niewidzialni 76 50,6 82 54,6 75 50,0 82 54,6 160 86,0 114 61,2 149 74,1 114 61.2
Szklarski A . «Ta
jemnicza wyprawa 
Toaka 73 48.6 74 49,3 70 46,6 73 48,6 93 50,0 80 43,0 79 42.4 80 43.0
Klzlurskl E.,Spo
sób na Aleyblade. 
aa 116 62,3 109 58,6 105 56.4 109 58,6
Lea Se«Astronau
ci 109 58,6 80 43.0 100 53.7 80 43,0
Szklarski A., 
Orle pióra 100 53,7 81 43.5 109 38.6 77 41.3
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czono ją w zestawie ze wzglądu na interesującą nas problematy
kę i niewielką różnicę liczby głosów od przyjętej normy. W ta
beli nie widaó też większych różnic dzielących grupę książek 
najciekawszych od tych, które młodzi czytelnicy chcieliby mieć 
na własność. Wydaje się istotne,by podkreślić, że wśród wymie
nionych tytułów znalazła się, i to z dość wysoką liczbą głosów, 
„Plama na Złotej Puszczy" B. Mrówczyńskiego, mimo że należy do 
grupy tzw. lektur uzupełniających.

Z porównania wyników badań z łat 1978/79 i |1987/88 wynika, 
że zmieniły się nieco zainteresowania uczniów klas V i VI. Nie 
znalazły się bowiem w zestawieniu z lat jl987/88 utwory B.Mrów
czyńskiego i M. Kann. Wydaje się,że straciły one swoją aktual
ność i dlatego przestały być interesujące dla dzieci w wieku 11 
-12 lat. Dało się również zaobserwować niewielkie różnice w u- 
hierarchizowaniu utworów. Z danych procentowych wynika, że nie 
są one tak duże, aby należało je uznać za istotne.W grupie je
denastu pozycji znalazły się bowiem tylko trzy nowe: E. Niziur- 
skiego „Sposób na Alcybiadesa", St. Lema „Astronauci" oraz A. 
Szklarskiego „Orle pióra". Jeśli chodzi o powieść Lema, to jej 
miejsce wyjaśnia plebiscyt „Orlego pióra" z roku 1985, bowiem 
wtedy pisarz ten został wyróżniony przez młodych czytelników 
ich najwyższą nagrodą. Utwór A.Szklarskiego jest pierwszą częś
cią oczekiwanej przez młodzież trylogii „Złoto Gór Czarnych", 
której czwarte całościowe wydanie ukażało się w końcu 1985 ro
ku. Jeśli chodzi o Niziurskiego,to nie udało śię wyjaśnić wzro
stu zainteresowania nim.

Prócz problemów już zasygnalizowanych,zwrócono się do an
kietowanych o wskazanie najbardziej łubianego bohatera- i naj
wartościowszych jego cech.Poproszono również o podanie dwu naj
ciekawszych fragmentów z przeczytanych pozycji. Zapytano też, 
czy ankietowani wykorzystują w swoim życiu informacje zawarte w 
utworach. Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli 2.

Jak wynika z tabeli 2, młodzież z obu środowisk najwyżej 
ceni patriotyzm,którego prze jawy widoczne są w całym cyklu ksią
żek Alfreda Szklarskiego .Na drugim, miejscu stawia ogólnoludzki 
problem zachowań allocentrycznych /por. po2 . 2,3,ty.* odczuciu 
dwunasto-, trzynastoletnich czytelników ważność patriotyzmu i
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Tabela 2. Najistotniejsze wartości reprezentowane przez bohate
rów w analizowanych utworach

L p W a r t o ś c i  re- 
prezentowane 
przez bohate
rów

Środowisko miejskie Środowisko wiejskie
5 4 0 3 2 5 4 0 3 2

1 * Patriotyzm 336 . . .  - - - - 336 - - - -
2. Serdeczność „ 228 104 18 - 119 208 9 - -
3. Niesienie po

mocy potrze* 
bującyo 281 46 9 136 7 . 7

4. Narażanie 
własnego ży
cia dla rato
wania innych 278 53 1 1 250 52 2 27

5. Wyjaśnianie 
motywów po
stępowania 200 11 27 98 182 140 4 10

6. Cywilna odwa
ga 192 124 19 1 300 30 6 _

7. Poszanowanie 
cudzych zwy
czajów i wie
rzeń 228 86 22 189 129 16 1 1

8. Samodziel
ność 286 44 6 - - 280 56 - - -

Uwaga: Cyfry 5,4 - oznaczają wartość dodatnią,0 - wartość 
obojętną* 3,2 - wartość ujemną

działań opiekuńczych Tomka oraz jego przyjaciół potwierdzają wy
powiedzi dotyczące drugiego problemu#o który pytano w ankiecie. 
Trzeba jeszcze dodać,że w środowisku wiejskim dwadzieścia sie
dem osób stwierdziło, iż uważa za nierozsądne narażanie włas
nego życia dla innych,gdyż „życie jest jedno i ma dla człowie
ka najwyższą wartość". W świetle liczb przedstawionych w tabe
li 2 wydaje się możliwe stwierdzenie,że w obu środowiskach pro
blem wartościowania cech jest podobny.Równorzędne,drugie co do 
ważności miejsce w odczuciach młodzieży zajmuje samodzielność 
bohaterów czytanych utworów. Przypuszczać można,że wynika to z 
właściwości i potrzeb psychicznych dwunasto-, trzynastolatków,



u których - jak podają psychologowie - rośnie potrzeba samo
dzielności, nastolatki chętnie czytają opisy niebezpiecznych 
przygód, wczuwają się ,w role bohaterów.Chociaż niniejsze wyni
ki badań nie mogą stanowić podstawy szerszych uogólnień przypu
szczać należy, żc młodzież z klas V i VI w środowisku wiejskim 
w większym stopniu czerpie wzory dla swego postępowania z lite
ratury niż to ma miejsce w środowisku miejskim. Pozytywnie na 
ten temat wypowiedziały się 94 osoby,tj. 62,7%, a pięćdziesiąt 
sześć osób, tj. 37,3% odpowiedzi było negatywnych; można więc 
sądzić, że ta część uczniów nie zwraca uwagi na ten problem w 
czytanych utworach.Rozrzut wyników dotyczący szóstego zagadnie
nia /tabela 2/ jest w obu środowiskach bardzo podobny i świad
czy w pewnym stopniu o posiadaniu takiej cechy przez ankietowa
nych oraz o wysokiej ocenie bohaterów mających odwagę cywilną.

Potwierdziły się dotychczasowe opinie,iż młodzież najchęt
niej korzysta z wzoru rówieśnika.Na pytanie: którego z bohate
rów przeczytanych utworów chciałbyś /chciałabyś/ naśladować? aż 
287 osób /141 - środowisko miejskie, 146 wiejskie/ wybrało Tom
ka, podkreślając przy wyborze jego patriotyzm, niesienie pomo
cy potrzebującym i samodzielność. Dodatkowo 3 osoby z miasta i 
11 ze wsi podkreśliło umiejętności strzeleckie Tomka.Tomek Wił* 
mowski, którego wybrała młodzież spośród czterech przyjaciół, 
to chłopak rzeczywiście interesujący,od pierwszej chwili zysku
je sympatię czytelnika. Dobry uczeń, ale nie „lizus", sumienny 
i koleżeński, ma troski i radości podobne, jak czytelnicy jego 
przygód, i dlatego jest im bliski .Wbrew pozorom nie żyje bez o- 
bowiązków. W czasie przygotowań do każdej z wypraw jemu rów
nież dowódca przydziela zadania, bohater zdaje sobie sprawę,że 
musi wywiązać się z nich bardzo dobrze, gdyż losy wyprawy zaw
sze zależą od sumienności,solidarności i umiejętności jej ucze
stników. Zawsze stara się stanąć na wysokości zadania.Dorośli, 
jeśli mu pomagają, to raczej dyskretnie i w wyjątkowo trudnych 
sprawach czy sytuacjach. On sam uważa się za dorosłego, dlate
go decyzje Tomka są zazwyczaj przemyślane, wynikające z posia
danych wiadomości 1 zdobytych doświadczeń.Imponuje nastolatkom 
swą pewnością w działaniu,sprawnością fizyczną i odwagą. Tomek 
to bohater rodem z literatury Londona czy Stevensona, ale ze
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swoisty» polskim kolorytem człowieka marzącego o wolnej ojczyź
nie i walczącego o nią. Autentyzm bohatera jest m.in. przyczy
ną jego popularności. Może dopisuje mu więcej szczęścia niż in
nym, może jest bardziej zdolny i pracowity niż przeciętni chło
pcy w jego wieku, jedno jest pewne, że stał się niedoścignio
nym wzorem dla wielu tysięcy nastolatków.

Niewielka częśó młodzieży wskazała na Smugę/54 głosy/,pod
kreśl ano jego odwagę i prawośó charakteru, która kazała temu 
człowiekowi wyruszyć na niebezpieczną wyprawę ,hy wykupić od Ver- 
gasa zabranych do niewoli Indian Ćubeo pracujących na plantacji 
kauczukowej N izmona.

Pięć osób wskazało na ojca Tomka podkreślając jego niechęć 
do rozlewu krwi, poszanowanie cudzych zwyczajów i wierzeń oraz 
praworządność. Zastanawia fakt,dlaczego pominięto sympatyczne
go bosmana Nowickiego, który reprezentuje podobne cechy jak in
ni bohaterowie i utrzymuje w całym cyklu najbliższy kontakt z 
Tomkiem. :

W trzecim pytaniu ankiety chodziło o zorientowanie się,czy 
młodzież zwraca uwagę tylko na przygodę,czy również na elemen
ty kształcące, a może na jedno i drugie, gdyż w cyklu Szklar
skiego są one ze sobą dość silnie splecione.Okazało się, że na 
fragmenty o charakterze przygodowym zwróciło uwagę w środowis
ku miejskim 80 ankietowanych, co stanowi 53,4%, w wiejskim 78, 
tj. 52,006, na elementy kształcące utworów w środowisku miejskim 
- 68 osób, tj. 45,306, w wiejskim 72, tj. 48,006. Dwoje badanych 
ze środowiska miejskiego nie podało żadnych odpowiedzi.Niewiel
ka przewaga środowiska wiejskiego /2,706 wypowiedzi/ potwierdza 
wcześniej sugerowany wniosek, że starsze dzieci z tegoż środo
wiska w większym stopniu czerpią dla siebie wzory z literatury. 
Dane te potwierdzają również tezę, że zarówno elementy przygo
dowe, jak i dydaktyczne cyklu są przez dzieci w prawie równym 
stopniu odbierane.

Młodzi czytelnicy obciążeni w bardzo wysokim stopniu nau
ką szkolną szukają w utworach czytanych „na własny rachunek” 
rozrywki, możliwości konfrontacji własnych sądów z podanymi * 
utworze i wzorów osobowych^.Rozrywkę umożliwia w cyklu A.Szklar
skiego wartki tok przygód spotykających bohaterów, a pozostałe
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potrzeby - bohaterowie lub bohater bliski czytelnikowi, a jed
nocześnie stanowiący wzór często niedościgniony, bo to jemu w 
potrzebie pomagają przypadkowo napotkani ludzie lub tzw.„szczę
śliwy zbieg okoliczności". Wszystkie wymienione oczekiwania w 
codziennym życiu zdarzają się raczej rzadko, z czego doskonale 
zdają sobie spraw; młodzi czytelnicy.Tomek,bohater umiejący so
bie znaleźć pole skutecznego działania, daje moralną satysfak
cję odbiorcy, przywraca poczucie ładu^.Zaangażowanie uczucio
we, z jakim nastolatki wgłębiają się w interesującą ich lektu
rę każe im naśladować cechy bohatera, obserwować jego postępo
wanie w sytuacjach podobnych jak trudny do zrealizowania,a mi
ły sercu wzorzec.

Pozostał problem wykorzystania w życiu przez młodych czy
telników informacji z tekstów literackich.Zagadnienie to poru
szało ostatnie pytanie ankiety,na które wszyscy badani odpowie
dzieli twierdząco. Pozostało więc zastanowić się,w jakim stop
niu te informacje są wykorzystywane przez młodzież .Jest to tyl
ko w części możliwe ze względu na stosowaną metodę badawczą,ja
ką jest ankieta. Oczywiście prawie wszystkie wypowiedzi doty
czyły wykorzystywania wiadomości geograficznych i etnograficz
nych: poznania egzotycznych krajów,plemion indiańskich znad A- 
mazonki czy zwyczajów ludów afrykańskich i stosunków tam panu
jących. Wydaje się istotne, że badana młodzież wyraża swój in
ternacjonalizm w krytycznej ocenie postępowania kolonizatorów 
oraz przedstawicieli państw europejskich,którzy za wszelką ce
nę chcieli utrzymać swoje wpływy, by móc uzależnić ludy i pań
stewka od swych krajów. Młodzież podkreślała fakt,że można zdo
być te wiadomości śledząc przygody Tomka i jego przyjaciół. By 
nie być gołosłownym, przytoczę kilka charakterystycznych wypo
wiedzi:

„Utwory Szklarskiego są naprawdę piękne, możeny poznać 
dzięki nim puszczę afrykańską, a jednocześnie wędrować z Tom
kiem i przeżywać jego niezwykłe przygody.Chciałabym być kiedyś 
w takiej jak on sytuacji.Dlatego często czytam encyklopedię»po
równuję przygody Tomka z przygodami S. Tarkowskiego; u Tomka 
jest więcej ciekawych rzeczy na temat łapania i oswajania zwie
rząt. Przygody Tomka na Czarnym Lądzie przypominają mi często 
przygody Tarzana" /dziewczynka 1.13 - środowisko wiejskie/.

„Wykorzystuję informacje o plemionach Indian brazylijskich 
do pracy w naszym kółku geograficznym. Innych książek specjał-
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nie nie czytam, ale ponieważ za piranie, te rybki krwiożercze 
dostałem piątkę, to teraz wszystkie książki o Tomku czytam,Po
dobało mi się, gdy walczył z człowiekiem - lampartem,tyiko zdzi
wiłem się, dlaczego nie dostrzegł śledzącego go Murzyna" /chło
piec 1.13 - środowisko miejskie/.

„Jestem dziewczynką i dlatego rodzice się dziwią,że Tomek 
jest moim ulubionym bohaterem. On sam mi się podoba,bo jest wy
soki i staje w obronie Sally, a u nas w klasie chłopcy to czę
sto biją dziewczynki. Dlatego również mi się podoba,że się bar 
dzo dobrze uczy, ciekawie opowiada o swych przygodach,zna róż
ne gatunki zwierząt i wie, jak się z nimi obchodzić oraz dlate
go, że uwolnił wraz z bosmanem Nowickim niewolnika Kastanego" 
/dziewczynka 1.12 -środowisko wiejskie/.

„Lubię czytać książki Szklarskiego,bo dzięki przygodom Tom
ka, bosmana, Smugi i pana Wllmowskiego można poznać życie in
nych krajów, tak jak w filmach i reportażach redaktora Badows
kiego. Często urządzamy taką grę,w której szuka się miasta,pań
stwa, zwierzęcia czy roślin na określoną literę, a w książkach 
Szklarskiego jest dużo takich informacji. Wolę czasem przeczy
tać jeszcze raz o przygodach Tomka niż szukać informacji w en
cyklopediach* /chłopiec 1.13 - środowisko miejskie/.

Przygoda Tomka to przygoda w wielkim stylu, ujęta dwojako. 
Z jednej strony to wyprawy łowieckie,poznanie egzotycznych kra
jów, ludzi, fauny,flory i nieznanych lądów, z drugiej to przy
goda intelektualna. Rozprawa dwudziestoletniego Tomasza Wilmow- 
skiego o Papuasach, którą zainteresowali się członkowie Królew
skiego Towarzystwa Naukowego w Londynie i przyjęcie jej autora 
w poczet honorowych członków tego Towarzystwa w tak młodym wie
ku to niezwykłe wyróżnienie i osiągnięcie. Czytelnik nawet nie 
jest tym zbytnio zdziwiony,gdyż o niezwykłych talentach jego u- 
lubionego bohatera ciągle przekonywali go przyjaciele młodego 
łowcy, Jan Smuga i Tadeusz Nowicki .Fakt zgromadzenia materia
łów naukowych podczas jednej z wypraw świadczy również o praco
witości Tomka, na którą to cechę młodzi czytelnicy zdają się nie 
zwracać wcale uwagi i dlatego wydaje się właściwe,by tu ją pod
kreślić •

Jak już stwierdzono, cykl A «Szklarskiego może 1 prawdopo
dobnie - ze względu na swą ogromną popularność oraz możliwość 
łatwego uzyskania pozycji w bibliotekach - pełni zarówno funk
cję kształcącą, jak i wychowawczą. Dzieci dziesięcio-, trzyna
stoletnie znajdują w nim niezwykłe przygody przeżywają perype
tie swego ulubionego bohatera.Młodzież może pogłębiać swą wie
dzę o świacie, przeżywać „intelektualną przygodę* i marzyć o
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jej zrealizowaniu.
Wakacje spędza bohater z przyjaciółmi na wyprawach łowiec

kich. Zmusza to niejako rzetelnego pisarza do każdorazowego wpro
wadzenia czytelnika w świat warunkujący jego przygodę, a jedno
cześnie umożliwia autorowi wprowadzenie do tekstu trochę „szko
ły". Kapitan Nowicki i Smuga podkreślające w ciągu roku szkol
nego ich młody przyjaciel nie marnuje czasu, lecz zdobywa rze
telną i głęboką wiedzę potrzebną mu jako przyszłemu łowcy zwie
rząt.

Zawartość informacyjna tekstu jest bardzo starannie opra
cowana przez autora i, jak się wydaje,zbytnio nie ciąży nasto
latkom. Być może część z nich pomija fragmenty zbyt obciążone 
walorami kształcącymi goniąc za sensacyjną akcją, z pewnością 
jednak duża część młodych czytelników dzięki tym utworom zdoby
wa sporo wiadomości, rozwija swe poczucie patriotyzmu korzysta
jąc z wzorów godnych naśladowania,mimo że akcja cyklu nie roz
grywa się współcześnie.

dydaktyczne walory utworów A . Szklarskiego można określić 
następująco: obrazowy sposób przedstawiania akcji wydaje się ko
respondować z zasadą oglądowości; prostota(konstrukcji i spo
sób narracji sprawiają, że utwory te mogą bez większych trudno
ści odbierać czytelnicy w różnym wieku; atrakcyjna forma anga
żuje czytelnika w takim stopniu, iż staje się on aktywnym ucze
stnikiem przedstawień literackich; konkretność przedstawień po
woduje utrwalanie wiedzy nabytej w trakcie czytania; wiedza na
byta podczas czytania utworów A. Szklarskiego z powodzeniem u- 
łatwia przyswojenie sobie, przede wszystkim,wiedzy geograficz
nej.

Podsumowując, można stwierdzić,że o wartości i popularnoś
ci cyklu powieści o podróżniczych przygodach Tomka Vilmowskle- 
go decyduje dobre połączenie przygody i dydaktyki jako wartoś
ci poszukiwanych przez młodych czytelników w utworach przez 
nich chętnie czytanych«Tomek jako wzór i „motor" akcji utworów 
cyklu pozostaje w świadomości młodzieży zawsze „opiekuńczy dla 
zwierząt, broniący skrzywdzonych,skłonny do okazania łaski skom
lącym u jego stóp opryszkom,skory do ciosu pięścią, ale i zdro
wego śmiechu..."1 .̂
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Utwory A.Szklarskiego ze względu na duże wartości poznaw
cze i wychowawcze, mimo pewnych niedostatków sygnalizowanych 
wcześniej, winny się znaleźć w podręcznych zestawach lektur za
lecanych dla dzieci w średnim wieku szkolnym«
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