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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Będąc wychowanym w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, człowiek od urodzenia 

kształtuje się w oparciu o pewien system wartości. Dobrze jeśli w trakcie procesu dorastania 

rozwijamy się właśnie w oparciu o taki system. Pogłębianie swojej wiary, wiedzy oraz poznawanie 

świata w ukształtowanym duchu chrześcijańskim pozwala w pełni docenić swoje życie oraz 

relacje z innymi ludźmi. Człowiek cały czas do czegoś dąży oraz poszukuje. Ważne aby umiał 

zastanowić się nad swoimi czynami i pragnieniami, konfrontując je z ogólnoludzkimi wartościami, 

które respektuje całe jego otoczenie. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. B. Kosmowska, Pozłacana rybka, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2018, s. 97-98. 

Wstęp 

Książka Barbary Kosmowskiej pod tytułem Pozłacana rybka opowiada o trudnym okresie 

dorastania. Lektura podejmuje wiele współczesnych zagrożeń i zagadnień, coraz bardziej istotnych 

i powszechnych w dzisiejszym świecie. W poniższym fragmencie, czytamy o historii 

wolontariuszki Zuzy, która pracuje jako wolontariuszka na oddziale onkologii dla dzieci. 

Poznajemy jej rozterki i motywacje. Poznała szpital w wyniku choroby brata, która niestety 

skończyła się tragicznie. Te ciężkie doświadczenia spowodowały jednak, że Zuza dostała 

motywację aby czynić dobro wobec innych. 

Cytat 

„– Jesteśmy z wolontariatu. – Zuza wskazała głową na kręcące się po Sali koleżanki. – 

Przychodzimy tu często i zdążyłyśmy się przyzwyczaić do dzieciaków. Ich pytań i zabaw. Dzieci 

tutaj bawią się trochę inaczej – dodała z powagą. (…) Musiało minąć sporo czasu zanim się 

zdecydowałam. Najpierw miałam do wszystkich żal. Do Boga, lekarzy, pielęgniarek. Nawet do 

tych dzieci, które stąd wyszły zdrowe… Wyobrażasz sobie, jakie to to było okropne? Mieć żal do 

tych, którym się udało… Ale teraz jest inaczej. Nie przychodzę tu ze względu na siebie. 

Przychodzę, bo zrozumiałam, że mogę się przydać innym”. 
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Podsumowanie 

W przytaczanym fragmencie wolontariuszka Zuza opowiada historię tego jak zaczęła 

pomagać. Poniższa wypowiedź uzmysławia, że istnieją wartości które powinny być wspólne dla 

wszystkich ludzi. Taką wartością jest m.in. pomoc potrzebującym. Ukształtowanie się filozofii 

życia człowieka, która opiera się o wartości chrześcijańskie niesie ze sobą wiele korzyści nie tylko 

dla tej osoby, ale także dla całego społeczeństwa. 


