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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Rodzina jest podstawową komórką w społeczeństwie. Każdy wraz z dorastaniem 

„opuszcza” rodzinę po to aby założyć swoją własną. Od wieków to dzięki więzom rodzinnym 

udawało się przetrwać kolejnym pokoleniom, min. W trudnym okresie wojen czy zaborów. To 

właśnie w tej komórce jaką jest rodzina przekazywane są wszystkie wartości i tradycje, które 

kształtują młodych ludzi. Aktualnie rodzina przeżywa kryzys, a współczesny świat nie stwarza 

perfekcyjnych warunków do formowania nowych grup. Należy jednak pamiętać, że to w niej 

ewoluuje nasz charakter i osobowość. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, wyd. GREG, Kraków 2018, s. 79. 

Wstęp 

Książka Ania z Zielonego Wzgórza posiada wiele elementów, w których odnosi się do 

rodziny i jej formowania. Tytułowa bohaterka jest sierotą, która nie posiadała swojej najbliższej 

rodziny ani domu. Odbiło się to negatywnie na jej rozwoju wewnętrznym. Była bardzo rozchwiana 

emocjonalnie i bardzo pragnęła posiadać swoje miejsce na świecie. Z pomocą przyszła jej para 

rodzeństwa: Mateusz i Maryla. Zgodzili się oni zaopiekować dziewczynką i mimo 

zaawansowanego wieku, pierwszy raz stworzyć własną rodzinę. 

Cytat 

„– Jak rozkosznie jest wracać, kiedy się wie, że wracamy do swojego domu! – powiedziała. 

– Ja już kocham Zielone Wzgórze, a przecież wcześniej nie kochałam żadnego innego miejsca. 

Żadne nie wydawało mi się nigdy moim domem. Ach, Marylo, jaka ja jestem szczęśliwa! Teraz 

mogłabym się modlić i nie byłoby to dla mnie w ogóle trudne. 

Jakieś miłe, ciepłe uczucie pojawiło się w sercu Maryli, kiedy poczuła tę chudą dłoń  

w swojej dłoni. Być może, że pojawiło się w niej uczucie macierzyństwa, którego nigdy nie znała. 

Uczucie, doznane w tej chwili, było tak prawdziwe i tak bardzo nowe, że nie wiedziała, co ma 

zrobić”. 

Podsumowanie 

W powyższym fragmencie widzimy jak wielką radość sprawiło Ani znalezienie nowego 
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domu. Możliwość posiadania kochającej rodziny było dla osieroconego dziecka największym 

marzeniem. Podobne uczucia towarzyszyły Maryli. Mimo zewnętrznej maski zimnej i szorstkiej 

kobiety, czuła, że robi dobrze przyjmując Anię do swojego domu. Zaczęły w niej rodzić się 

instynkty macierzyńskie oraz dojrzewać myśl o założeniu rodziny. 

 

3.2.1. B. Kosmowska, Pozłacana rybka, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2018, s. 8. 

Wstęp 

Bohaterka lektury jest dziewczynka Alicja, która jako młoda osoba przeżywa bardzo 

nieprzyjemną sytuację. Obserwuje jak jej rodzice z początkowej miłości, coraz bardziej oddalają 

się od siebie by w końcu rozstać się i wziąć ze sobą rozwód. Dziewczynka mimo młodego wieku 

dostrzega wszystkie etapy w relacji swoich rodziców i nie może zrozumieć motywacji ich 

rozstania. 

Cytat 

„Bo z tą miłością rodziców stałą się rzecz dziwna. Topniała jak lody i stygła niczym 

nikomu niepotrzebna herbata. A także milkła. Jakby już nic nie miała do powiedzenia. Jakby jej 

nie zależało, żeby w naszym domu znowu krążyły pod lampą kolorowe rozmowy i dobre słowa. 

Ale najbardziej zdziwiło mnie w tym wszystkim jedno: że rodzice rozwiedli się dla mnie! 

Uwierzyłby kto? Zrobili to dla mojego dobra! Co za wielkoduszność! Ciekawe, jak by się czuli, 

gdybym to ja ich porzuciła. Dla ich dobra, ma się rozumieć. Po to, by byli jeszcze szczęśliwsi  

i bardziej ze mnie zadowoleni. 

Nie porzucę. Nie znoszę roztopionych lodów. Nie pijam zimnej herbaty. Lubię, kiedy moje 

uczucia mają pokojową temperaturę, a ja – dużo cierpliwości. Pewnie dlatego czasami odnoszę 

wrażenie, że jestem dużo starsza od własnych rodziców. Na szczęście gołym okiem wcale tego nie 

widać”. 

Podsumowanie 

Pomimo młodego wieku Alicja sprawia wrażenie niezwykle dojrzałej psychicznie  

i emocjonalnie. Sama twierdzi wręcz, że ma czasem wrażenie jakby sama była bardziej dorosła od 

swoich rodziców. Ich rozwód jest dla niej bardzo dużym przeżyciem, z którym nie potrafi się 

pogodzić. Dziewczynka prezentuje bardzo dojrzałą postawę, lecz dla nastoletniej osoby rozpad 

rodziny jest traumatycznym przeżyciem. 

 


