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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Związek człowieka ze swoją ojczyzną stanowi wyjątkową relację. Każdy jest do niej 

przywiązany w mniejszy bądź większy sposób. Taki związek dotyczy także poczucia jedności ze 

swoimi rodakami. Należy w myśl tej idei żyć razem w zgodzie i zamiast toczyć między sobą 

spory, współpracować i współdziałać. Jest wiele sposobów na które możemy okazywać swój 

patriotyzm i angażować się w rozwój swojego kraju. Mogą to być np. chodzenie na wybory, 

płacenie podatków, kibicowanie podczas zawodów sportowych czy zachowanie należytej postawy 

podczas śpiewania hymnu. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. J. R. Tolkien., Hobbit, czyli tam i z powrotem, wyd. ISKRY, Warszawa 1997, s. 272-273. 

Wstęp 

Lektura Hobbit, czyli tam i z powrotem jest tak naprawdę długim opisem wędrówki jaką 

podjął Bilbo Baggins wraz ze swoją drużyną. Zaczęła się ona w Shire, rodzinnej krainie Bilba  

i skończyła także w tym miejscu. Po drodze mały hobbit przeżył niezliczoną ilość przygód  

i widział wiele innych krain. Gdy wreszcie dotarł do swojej ukochanej ojczyzny ogarnął go 

nietypowy dla niego, patetyczny nastrój. 

Cytat 

„Wszystko się kiedyś kończy, nawet ta historia, nadszedł więc dzień, gdy wędrowcy ujrzeli 

kraj, w którym Bilbo urodził się i wychował, w którym znal każdy zakątek i każde drzewo równie 

dobrze jak własne palce u rąk i nóg. 

 Z małego wzniesienia dostrzegł w oddali własny rodzinny Pagórek, a wtedy przystanął  

i niespodzianie powiedział: 

Wiosną, wiodą drogi w świat, 

Wśród lesistych gór zieleni, 

W mrocznych grotach znacząc ślad, 

Wśród zbłąkanych mknąc strumieni, 

Poprzez zimny biały śnieg, 

Łąki kwietne i majowe, 
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Omijając skalny brzeg 

I pagóry księżycowe. 

Wiodą, wiodą drogi w świat, 

Pod gwiazdami mkną na niebie – 

Choć wędrować każdy rad, 

W końcu wraca w dom, do siebie. 

Oczy, które ognia dziw 

Oglądały – i pieczary, 

Patrzą czule w zieleń niw 

I kochany domek stary”. 

Podsumowanie 

Czytając powyższy fragment i monolog Bilbo Bagginsa widzimy jak bardzo tęsknił za 

swoją ojczyzną. W trakcie podróży nieraz wracał myślami do zielonego Shire i swoich przyjaciół. 

Zwiedzając wiele krain jeszcze bardziej docenił swój dom stojący na spokojnym wzgórzu. 

Powyższy moment jego powrotu jest bardzo wzruszający. Mimo życia pełnego przygód, hobbit 

najbardziej tęsknił za swoją małą ojczyzną. 

 

3.2.1. A. Szklarski, Tomek w krainie kangurów, wyd. MUZA SA, Warszawa 2018, s. 299.  

Wstęp 

Książka Tomek w krainie kangurów jest częścią cyklu opowieści Alfreda Szklarskiego,  

w których tytułowy bohater przemierza różne części świata. W tej konkretnej lekturze chłopiec 

udał się do Australii. Podczas pobytu na obczyźnie zastała go jednak sytuacja w której bardzo 

rzewnie myślał o swoim kraju. 

Cytat 

„Skalisty, pokryty wiecznym śniegiem szczyt dominował nad kilkoma innymi 

wzniesieniami masywu. Była to Góra Kościuszki odkryta i nazwana przez Strzeleckiego imieniem 

polskiego bohatera narodowego. Grupka Polaków w milczeniu spoglądała na zrąb górski. Ze 

wzruszeniem uzmysławiali sobie, że to właśnie ich rodak pierwszy zbadał te góry na kontynencie 

australijskim”. 

Podsumowanie 

Powyższy przykład pokazuje jak wielkim sentymentem bohaterowie darzyli Polskę – swoją 

ojczyznę. Gdy podczas wędrówki napotkali najwyższy szczyt Australii – Górę Kościuszki, ich 
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serca rozpromieniły się. Fakt, że to ich rodak jako pierwszy zbadał widziane przez nich góry oraz 

nadał im nazwę polskiego bohatera napawał ich niebywałą dumą. Będąc poza granicami kraju, 

jeszcze bardziej docenili ten fakt, tak, iż ogarnęło ich wzruszenie. 

 

3.2.1. J. Słowacki, Jeżeli kiedy w tej mojej krainie..., [online:] http://znanewiersze.pl/juliusz-

slowacki/jezeli-kiedy-w-tej-mojej-krainie [dostęp: 17.07.2019]. 

Wstęp 

Twórczość Juliusza Słowackiego bardzo często dotykała tematu jego ojczyzny. Będąc na 

emigracji, poeta zmagał się z ogromną tęsknotą za Polską oraz żalem z powodu losu jaki go 

spotkał. Okres twórczości Słowackiego przypada bowiem na czas po rozbiorach gdy Polska nie 

była suwerennym państwem. Jednym z wierszy o wspomnianej tematyce jest Jeżeli kiedy w mojej 

krainie…. 

Cytat 

„Jeżeli kiedy w tej mojej krainie, 

Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie,  

Gdzie góry moje błękitnieją mrokiem,  

A miasto dzwoni nad szmernym potokiem, 

Gdzie konwaliją woniące lewady 

Biegną na skały, pod chaty i sady –  

  

Jeśli tam będziesz, duszo mego łona, 

Choćby z promieni do ciała wrócona: 

To nie zapomnisz tej mojej tęsknoty, 

Która tam stoi jak archanioł złoty, 

A czasem miasto jak orzeł obleci 

I znów na skałach spoczywa i świeci. 

  

Powietrze lżejsze, które cię uzdrowi, 

Lałem z mej piersi mojemu krajowi”. 

Podsumowanie 

Zacytowany wiersz Juliusza Słowackiego jest przepełniony tęsknotą za ojczyzną. Podmiot 

liryczny, który możemy utożsamiać z samym autorem prawdopodobnie przewiduje, że za życia 
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już nigdy nie wróci do swojego kraju. Dlatego zwraca się do swojej duszy aby nawet po śmierci 

nie zapomniała o jego tęsknocie. Czytając utwór odnosimy wrażenie, że podmiot łączy ze swoim 

krajem wyjątkowa więź, co w wyniku niemożliwej bliskości owocuje ogromnym żalem za 

ukochanym miejscem. 


