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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Miłość międzyludzka jako wartość ma w naszym życiu ogromną rolę. Kategoria miłości 

jest bardzo szeroka, nie ogranicza się ona tylko do miłości mężczyzny i kobiety oraz ma wiele 

wymiarów. Więzy miłości są wytwarzane w środowisku rodzinnym czy też koleżeńskim. Jest ona 

kształtowana w oparciu o wiele postaw, m.in. akceptacji, ofiarności, dialogu czy też przebaczenia. 

Społeczeństwo oparte na takich zachowaniach jest społeczeństwem zdrowym i bezpiecznym. 

Każdy więc powinien dążyć do postawy miłości, tym bardziej, że jest do tego powołany. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, wyd. Znak, Kraków 2014, s. 105-106. 

Wstęp 

Lektura W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza w dużej mierze jest opisem relacji 

jaka zachodzi między dwójką dzieci: Stasiem i Nel. Relacja ta jest bardzo bliska, Staś czuje się 

odpowiedzialny za losy dziewczynki a ona ufa jego decyzjom. Każde z nich bez wahania 

udzieliłoby pomocy drugiemu w sytuacji zagrożenia. Niezwykłą zażyłość widzimy także  

w sytuacji gdy Nel jest poważnie chora. Poniższy fragment pokazuje jedną z sytuacji, gdzie 

możemy zaobserwować emocje obojga bohaterów względem siebie. 

Cytat 

„Lecz po chwili smutek zamglił oczy chłopca – westchnął raz, drugi, po czym wstał  

z kamienia, na którym siedzieli, i rzekł: 

– Najgorsze to, że nie mogłem ciebie uwolnić. 

A Nel wspięła się na paluszki i zarzuciła mu ręce na szyję. Chciała go pocieszyć, chciała  

z bliska, z noskiem przy jego twarzy, wyszeptać podziękowanie, ale ponieważ nie umiała znaleźć 

słów odpowiednich, więc ścisnęła go tylko jeszcze mocniej za szyję i pocałowała w ucho”. 

Podsumowanie 

Na podstawie powyższego fragmentu , możemy zobaczyć na przykładzie jak wygląda 

miłość międzyludzka. Jest to miłość do drugiego człowieka, oparta na odpowiedzialności  

i ofiarności. Oboje bohaterów chce dla siebie tego co najlepsze, chce uchronić drugą osobę od 

zagrożeń i nieprzyjemności. Wieź między Stasiem i Nel jest szczera i głęboka. 



2 

Program wychowawczy > Klasa VI > Wartość XIII > Wartość miłości w moim życiu 

 

 

 

3.2.1.  L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, wyd. GREG, Kraków 2018, s. 299. 

Wstęp 

Książka Ania z Zielonego Wzgórza napisana przez Lucy Maud Montgomery opowiada 

historię tytułowej Ani, która jest sierotą. Na skutek zrządzenia losu trafia pod opiekę Maryli  

i Mateusza. Starze rodzeństwo jest zdyscyplinowane i dość poważne, natomiast dziewczynka jest 

bardzo frywolna i łatwo daje się kierować swoim emocjom. Mimo początkowej szorstkości, 

Maryla przekonuje się do Ani. Poniższy fragment przedstawia pełną uczuć sytuację po śmierci 

Mateusza. 

Cytat 

„Mamy siebie nawzajem Aniu! A co ja bym zrobiła, gdybym nie miała ciebie, gdybyś do 

nas nigdy nie trafiła? Dobrze wiem, moja Aniu, że nieraz byłam dla ciebie surowa i szorstka, ale 

nie myśl, że mimo tego nie kochałam cię tak bardzo, jak Mateusz. Przyznaję, że zawsze trudno 

było mi wyrażać to, co czuję, ale teraz mogę to w końcu zrobić… Kocham cię, Aniu, tak mocno, 

jakbyś była moją własną córką. Od tej chwili, kiedy pojawiłaś się na Zielonym Wzgórzu, stałaś się 

radością mojego życia”. 

Podsumowanie 

Powyższy fragment opisuje moment przełomowy dla relacji Maryli i Ani. Kobieta zawsze 

starała się ukrywać swoje emocje i uczucia. Stało to w kontraście do zachowania Ani, która była 

niezwykle wrażliwym i otwartym dzieckiem. Śmierć Mateusza wyzwoliła wreszcie odwagę, której 

brakowało dotychczas kobiecie. Mówi swojej podopiecznej wprost o swoich uczuciach. Widzimy 

jak jest to dla niej ważne, aby wreszcie w pełni otworzyć się na uczucie dziewczynki. 


