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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Życie ludzkie jest wartością – od momentu jego poczęcia do naturalnej śmierci. Troska  

o własne życie jest przede wszystkim obowiązkiem wobec siebie samego.  

Zdarzają się przypadki, w których młodzież chce pozbawić się tego cennego daru  

i dochodzi do próby samobójczej. Jest to chęć zwrócenia na siebie uwagi, cichego krzyku o pomoc 

i jakiegokolwiek zainteresowania. Nie można takich osób pozostawiać bez pomocy.  

Należy wzbudzić w młodzieży refleksję nad samym sobą oraz otaczającą ich 

rzeczywistością społeczną. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. M. Wańkowicz, Ziele na kraterze, wyd. Literatura, Łódź  2007, s. 347-348. 

Wstęp 

Akcja powieści rozgrywa się w czasie drugiej wojny światowej. Wojna to czas 

okrucieństwa, niepewności, gdzie człowiek walczy o przetrwanie. Dla oprawców życie ludzkie nie 

stanowi szczególnej wartości. Ludzie każdego dnia umierają.  

Cytat 

„Jadąc z dworca dorożką, zobaczyły pod murem na ulicy Długiej pijanego człowieka, 

opartego o ścianę. W taki dzień obecność na ulicy po godzinie policyjnej znaczyła śmierć.  

– Niech go pan zabierze – mówi Mama do dorożkarza. – Przenocuję go.  

Pijak, któremu starano się wytłumaczyć, co ryzykuje, wyjaśnił z emfazą, gdzie ma 

szkopów, ale dał się usadowić na koźle. Kiedy przecinali Rynek Starego Miasta, z przeciwległej 

strony wysypał się oddział niemiecki i rozrzucił się w strefę, idącą przez rynek. Dwóch 

młodziutkich chłopców-oficerów, prowadzących tę tyralierę, zbliżyło się, pytając o przepustkę, 

która była tylko na trzy osoby. Pytając, patrzyli na Krysię. Krysia odwróciła się. Przeszli na drugą 

stronę, usiłując zajrzeć jej w twarz. Pijak ocalał jak przypuszczała Reginowa, dzięki jej grzmiącej 

niemczyźnie”. 

Podsumowanie 

Powyższy fragment dowodzi, że nawet w tak trudnych czasach znaleźli się ludzie, dla 

których życie było wartością. Bohaterki chroniły życie pijaka kosztem życia swojego. 
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Zaryzykowały i chciały przenocować obcego człowieka, aby ten nie zginął z rąk niemieckich 

oficerów. Bohaterki nie oceniały pijaka, nie zastanawiały się czy mu pomóc, ale od razu 

przystąpiły do działania. Swoim odważnym zachowaniem potwierdziły, że każde życie ludzie jest 

równe i że każde jest darem, którego należy strzec i rozwijać. 

 


